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Het Genootfchap wil, door h^t hekroonen en

tiitneven van , aan hetzelve in "f algemeen

voldoende. Verhandelingen ^
geenszins ver-

jlaan v;orden , alle de daarin vervatte flel-

litrgen volkomen toe te fiemmen , en als de

zijne aan te nemen,

liet erkent ook geene exemplaren voor echty

dan die door den Secretaris des Genoot-

fchaps onderteekend zijn.

\^^2/ri/eyr'j<=^^^'^*



I N H o U
DB VERHANDElrlJSTGEN , IN DIT DERDE
DEEL VOOE.KOMENDE, ZIJN DEZE:

I. xCorte Befchrijving vin de Ontdekking en de

verdere loigevailen van Nieuw-nederland,
' weleer eene volkplanting van' het Gemecnebest

der vereenigde Nederlanden in- Amerika, door

Mr. N.C. LAMBRECHTSEN VUll Rilt/iCm
,

Ridder der Orde van den Nederlandfclun

Zeeinv , Prejidsnt van het Zeeuwsch Genoot-

Jchap der Wctenfchap^en.

II, Waarneming wegens eene langdurige en bui-

tengewone Waterzucht , en daardoor .middelijk

veroorzaakte Jjeenbreuk , medegedeeld door

,B. DOBBELAER DB. W I N-1)
j, ( io Icven

)

' Med. Doctor en Froedmeestcr , Lector in de

Ontleed- en Heelkunde te Middelburg , Lid van

het Zeeuwsch Getioptfchap der IVetenfchappen,

III. Obfervationes Criticse in Homeri hyranum in

Cererem, auctore car- wilh. stronck,
Oractilorum Bivinortim apud Dordracenos In^

terprete ^ Societatis.Dpctrinarumhujus, Ze-

landicip , et qua Harlemi est , HoUandica ,

itemque Literatura Bclgica , Leidenfis , Sodali.

* IV. Aut-



INHOUD.

IV Antwoord op de Vran, : over het nut vnn de

'afza'^ing der hnoge Paaihoofden.aan de kusten

y^,^ Walcheren en Schoi^^^n , how^n de hoog

verhevene werken voor de defcnfie en verbete-

rin- der SL^and.n langs die kusten , en het al

dan" niet verkieslijke der aan de Ho lanafche kas-

ten gebezigde ftcenen Hoofden of met ftven ge-

dekte Ri-sdammeii , door .a R,a a » a m c al a n d

('oen) Opziener bij den Waierjlaat en Gcïm-

plorjecrde aan ha mrk der Nieuv^e Haven t<^

Middelburg.

V. Algemeene en bijzondere omdandigheden van

'

de wnmevkeUike Z.nis- verduistering , op dea

VII. Septen^ber .820, berekend en ontworpen

door j. P. r,0MR|É, Lid van het Zceuv.'sch

Cenootfchap der H\tenfchappcn /. Middelbuig.

VI Verflag aangaande eene in het iaar m o c c c x 11

ontdekte Grafzerk en een dai^r oncler bedekt

n^enfcheliik Geraamte, in de Koor- kerk izMid^

dclburg. door Mr. N. c lambrechtsem

van Rifthem, Prejidcnt vnn het Zeeumch Ge-

moifchap dèr Wetcnfchapptn.
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V O o R B E R I G T.

e hier bijgevoegde, door het^eeüwscfe
Genootfchap der Weten fchappen, federt hec
jaar 1817 uitgegevene ftukken , maken hé§
Berde Deel uit van deszelfs Nieuwe Verhan-
delingen.— Men plaatst weder, als naar ge-
woonte, aan het hoofd, een kort verflag van
*s Genootfchaps lotgevallen, ten vervolge vali

de in het Vdórwerk des gezegden Deels ver-

melde, tot het jaar 1820 ingefloten.

Drie opmerkelijke bijzonderheden moeten
dan hier allereerst vermeld worden:

Bij gelegenheid van het openen der NieüW*
Haven van Middelburg, den 7 van Oogstmaand
1817, had het Genootfchap de eer, deszeifi

Koninklijken Befchermer in bet Mufeam te
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mogen ontvangen; waar zijne majesteit

het bezienswaardige wel geliefde in oogen-

fchou.v te tiemen.

Naderhand heeft de Maatfchappij, door een

milddadig Koninklijk gefchenk , een doorOaand

bewijs ontvangen van zijner majesteits ge-

negene gezindheid om in Zeeland^ zoo wel

als in andere deelen des Rijks, den bloei van

kunden en wetenfchappen met alle vermogen

voor te flaan.

Op den i8 van Lentemaand 1818 mogt het

Genootfchap, met hooge goedkeuring , het

marmeren Praalgraf der Luitenant -Admiralen

JOHAN en CORNELIS EVERTSEN, tCn

koste des Konings hcrflcld , op ecne plegtige

wijze, aan *sLands ingezetenen opnieuw aanbie-

den ; bij welke gelegenheid door'sGenootfchaps

Secretaris, voor eene aanzienelijke menigte,

ecne doelmatige redevoering werd gehouden.

Het Genootfchap vierde op den a2 van

Grasmaand 1818 den Jubeldag van deszelfs

vijftigjarig aanzijn ; bragt der nagedachtenis

van de reeds overledene Itigters en begunfti-

gers de aandoenelijke en welverdiende hulde;

verheugde zich 'm het herdenken van het ge-

ftigte nut, en wijdde zich bij vernieuwing aan

de
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^e bereiking van zijn edel doel , de bevorde-
ring van kunften en wetenfchappen, en vati

alle Maatfchappelijk heil.

De lezer zal deze bijzonderheden , in de door
den Heer Voorzitter l a m o < f ch t se n te de-'

zer gelegenheid gehouden en achter dit Voor-
berigt geplaatile redevoering breeder ontwik-
keld vinden»

De Heer tweede Voorzitter l a f o n t deze
redevoering zeer doelmatig hebbende beant-
woord, traden de Heeren van deinsb en
EPKEMA op, mei toepasfeliike aanfpraken in
Dichtmaat, en werd eindelijk de ple<rtigheid

door den Secretaris de kanter meteene
mede in Dichtmaat gefielde . uitboezeming*
voor 't heil der Maatfchappij befl,,ten.

--y.'iio 3U".'

Zoo heugelijk deze omftandigheden waren,
zoo grievend was daar en tegen het verlies van
uitmuntende mannen, Heeren Directeuren en
Leden, dezer Maatfchappij door den dood ont-
rnkt

, en onder deze ook dat van 's Genooc-
fchaps zoo verdienflejijken tweeden Voo.-zif
ter LAFONT. Sómmi.e Heeren ook hebben
hunne betrekkingen tot het Genootfchap als
Directeuren nedergelegd. De Naamlijst in die
Deel vooikomende kan , vergeleken met die

A a de»
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des vorigen Deels, de in dit opzigt voorgevaR

lene veranderingen kenbaar maken.

's Genootfchaps Bibliotheek is door aankoop

en Boekgefchenken ook weder aanmerkelijk

vermeerderd. r

Van Zijne Exellentie den Minister voor 't Pu-

bliek Onderwijs, Nationale 'nijverheid en de'

Koloniën zijn cntvaagen de . bij vervolg uit-i.

gegevene Nummers der Flora Batava, en een

verflag van de 4^= Klasfe van het Koninklijk

Nederlandsch Inftituut, over èiQ Amfierdam-
fche Kunstcement.

De Heer Gouverneur dezer Provincie zond

"aan het Genootfchap exemplaren van onder-,

fcheidene belangrijke Verhandelingen, bij Zijn

Ed. Geftr. Gouvernen^ent ontvangen.

""Het Koninklijk Inflituut

,

De Brusfelfchey Utrechtfche^ Groningfclu

en Gendfche Akademien ,

. De Nederlandfche Huishoudelijke Maat-

fchappij

,

La Societé d' agriculture h Gand,

• 't Provinciaal Utrechtfch Genootfchap

,

Het Bataviasch Genootfchap

,

V- V
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rAcademie Royale des Sciences et helles

Lettres de Bruxelies^

De Hollandfche Maatfchappij van Weten»
fchappen ,

De Maatfchappij van Nederlandfche Letter-

kunde te Leijden,

't Natuur- en Scheikundig Genootfchap te

Groningen ,

't Heelkundig Genootfchap te ^my?<?r;/^ff2 ea

La Societé d'emulation h Lieaeo

hebben desgelijks exemplaren hunner uitgeo-a-

vene Hukken ingezonden, gelijk mede de na-

volgende Heeren Schrijvers:

De Prefident L a oi b r e c h t fe n , de Heeren
Uilkens, Raepfaec, Cras, Camberlin
d'Amougies,

J. C. de Jonge, Ten
Broecke Hoekftra, Bourjé, Kerk-
hoff, Wifelius,

J. H. Pareau, A. J.
Snouck Hurgronje, A.Moens, Pous^
Mogge Pous, Loosjes, P.z, M.C. van
Hall, Stronck, Te Water, Mahne,
van Koten, Milius, de KanterPhil z.,

J. Koning, Tijdeman en van Kampen,
4e Kruijff, Heringa, de Nieuport,
^u Tour,, Logger, Vervier, Boisfy de

A
5 Su
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St. Vincent, Pougens, van Capelle,

van Asfen, H. W Tijdeman, Beekman,

Backer, Bergman, J. R. Vos, Alex-

ander, H. Ro ij aards, van Marum,
Borger, N. Cornelisfen, Schrant,

Ah Utree hc Dresfelhuis, A. F. Lam-
mens, Bodel Nijenhuijs en G. Dorn
Seiffen fchor.ken aan de Dibliocheek de

door hen uitgegevene fchriften.

Van de volgende Heeren en Vrouwen zijn

desgelijks byzondere Boekgefchenken ontvan-

gen : van

IVlevr. de Douariere Meerman, geboren

IVlollerus, Mevr. de Wed. Kneppelhout,

geboren de Gijzelaar, wijlen den Ridder

van Kinsbergen, M en H. W. Tijdeman,

van den Heer Prefident Lambrechtfen,
JoT kheer J C. de J onge en wijlen den Heer

jn de Betouw.

Onder welke bijzondere aanmerking verdie-

pen:

Het door den Heer de Jonge gefchonken

fraai bandfchrift , vervaardigd even na de

Jccuze van ka rel den vtjfden tot Keizer, be-

vattende de, voor de Keurvorften gehoudene,

ggiilpraKen door de afgezanten vjin den Ko-

' • piPg
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ning van Frankrijk , f r a n c o i s I ; zijnde de

voorfchrevene Handfchrifcen verficrd met ge-

kleurde afbeeldina:en, en noo-

Eenige Handfchriften fan Jacohus Armi'
nius\ *

Het gefchenk van den Hoogleeraar m. tijde-

MAN, zijnde een zeer fraaijedru^ van jfokannis

Husfet Hieronymi Pragenfjs Hifiorla et Mw
numenta, Norimbergje 1558, II. Toini.

's Genootfchaps verzamelingen van Natura-

Ha, Medailles en Zeldzaamheden , zijn ver-

meerderd door de gefchenken der navolgende

Heeren

:

Voorwerpen der Natuurlijke Hijlorie*

B. Dobbelaer de Wind, J. J.Ma'cquet,

J. J. Sprenger, P. J. Serlé, C*) A. F.

Lammens, K. P. van de Kasteele en

J. R. Vos.

Medailles :

De PreCdent Lambrech t fen , Beau-
mont, Meijners,

J. R. Vos en in de
Be touw.

A 4 Zeld'

(•) Dez» Heer Direcrtur fchonlc eene zeer fraaije en door
liem bewerkte verzameling ven 160 ftuks zoo inlandfcbe als OoSf
ra UTttt • Indifcbe hout foorten , in langwer^iig rieikwe blokjes,
belioorlijk lerapfifcliiltt e» gswaunwd,
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Zeldzaamheden:

De Prefidenc Lambrechtfen, Jonkheer

J. H. Schorer, (oud Gouverneur van Zee-

Jand), Hugenholtz ie LXanerary, Melms,
deSraidc vanRoijen, A.F. Lammens,
XJitenhage de Mist, Fredenberg en

van den Bosfche, Jaques, H. A. Callen-

fel?, J. R. Vos, K P. van de Kasteele,

d e W a r e m en W. N. L a m b r e c h t fe n.

Onder welke bijzonder aanmerkenswaardig

2ijn, de door den Heer Ui ten ha ge de Mist

gefchonkene \ihmnwter\dejavaanfche Kris (*)

en eendoorden Heer Callenfels te Oost-

hurg aangeboden (luk hour, uit eenen aldaar

gevtlden boom, en binnen in hetwelk een groot

hoefijzer is jjevondcn , geheel door het hout

omgroeid.

Ook zag het Genootfchap , door éen gefchenk

van den Heer Directeur Lamp fins, zich

in

{•) In die taal r/«r«»rit genoemd: het fraai (bewerkt hecht is

van het hout , Kojoe /Imbaloe genaamd. Het lemmer is alleen op

heilige dagen gefmced , ea heeft alle de teekenen , door welke de

J»v»an 'hetzelve als heilig erkent , met alle achting behandelt, en

»an deszelfs gebruik alle glorip belooft ,— Alle yrijdagen v^otin

Hldnar zoodanig letnmef met zeker vocht beftreken , daarna bewi^-

1»0ïx > €0 te» bewijze van ferbied m^ bio?meij «mwQudeBi
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in het bezit geftelcl van het Borstbeeld van

ZIJNE MAJESTEIT, 's Genootfchaps

Doorluchtigen Befchermer.

Portretten.

Door de edelmoedigheid van verfcheidene

Heeren Directeuren en Leden, ook van fora-

mige Heeren en Vrouwen, geene bijzondere

betreiiking hebbende tot het Genootfchap

,

\yerden van tijd tot tijd nog verfcheiden an.dere

afbeeldingen van beroemde, meestal Zeeuw-

fche Mannen gefchonken , als door den Prefi-

dent Lambrech tfe n

:

I. De afbeelding van Prins willem den

III, Koning vaa Groot -Brittannien, gefchil-

derd in 1676.

a. Het oorfpronkelijk Portret van den be-

roemden Vlisfingfchen Dichter bellam ij,

in bet jaar 178a gefchüderd te Utrecht door

Cuilenhurg, ,

3. Het oorfpronkelijk Portret van den Heef

jOHAN scHORER, Pcnfionaris der ftad

Middelburg; een man zeer ervaren in dê God-

geleerdheid en -Griekfche taal &c Overleden

in 1705, gefchüderd dooi Brooshoofd.

A § . 4' Eene
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4. Eene fraaije kopij der beeldtenis van den

beroemden Zecuwfchen Dichter jacob cats,

naar hec oorfpronkelijke bij den Ridder m. c.

VAN HALL, gefcnilderd in 1820 door Kru-

femaft.

5 en 6. Twee gedenkftukken ter eere der

twee jeugdige Vlisfingfche Dichters anthoni

VAN DPR WOORDT cn JAN WILLEM VAN

80NSBERCK, in dc jaren 1794 en 1797, re-

fpectivelijk , overleden , geteekend door J. H.

Reijgers en voorzien met betrekkelijke op-

Tchrifien. (*}
7. Een

(*) Op dat van eerstgemeldeii Dichter leül

Bicn het voigead gedenkCchrift

:

Memorix et genio

AtfTONII VAW DSR. W O O R. D T
raris haturx dotibus

Imprimis Poëtices facultste

• eximii

nati Flesfingse iii Novemb. m d c c l x x

defuncti Amftelodami :f x 1 1 1 Septb. m D c c x c i r.

•n op dat van den Heer van sonsbeeck

Piis manibus

JANI GULIELMI VAN SONSBUCC
animi prestantia

Litcrarum et Poëfio» laude

preclari

Mti Flesfinga xii Decemb. mdcclxxit
tttfiuicci Mediobur^ji 1 1 Uartii mdcc2i:cviIk
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7. Een oud Schilderfmk, waarfchijnelijk ge-

fchilderd door Marijn de Zeeuw ^ bij de bS"

fiediging van p hi l i p s den IL te Reimers'Waal

in J549. vertoonende de wapens der aldaar

tegenwoordig geweest zijnde Zeeuwfche Ede-

len: met name Maximiliaan van Bour-^

gondien,vanKri}iningen, van Renes fe,

van Haam ft ede, van Botland, van Tuii

van Serooskerke, van Cats, van Ro-

merswale, van den Abeeje en va»

Borsfele. (*)
^

'

8. Eindelijk eene Schilderij , verbeeldende

^e vernieling der Engelfche vloot op de Teems ,

met den brand in Chattam ^ door den Ruwaard

DE wiTT, en de Luit. -Admiralen derüij-

TER en VAN GEND, gefghijderd door J»

van Leijden, in 1669,

Door den Vice Prefident l a f o n t , de oor-

fpronkelijke afbeelding van den beioemden

Kerk - hervormer ulrich zwingliüs. (§)

Door Jonkhr. J. H. Sghorer het Portret

van

(*) Verg. R e i g e r 6 b e r g Kron. v. Zeel. II D. bl , 49^
éo Ermerins Befckr. v. Rotnerswaal , bl, 3 1.

CS) Achter op leest men: Zvinglen Chanoine deConftanee\

Yille d"Allemagne
, fameux heretlqiie , fut t"é en la giiertf

^^trt ki, Ctfi^liquff rmnée 158^, et fon coifs fut bruli.
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van den Heer paülüs van de perre.

Ridder in 1578 en Raad der ftad Middelburgs

terftond na de inneming der Stad in 1574.

Door den Baron a. j. c. lampsins, de

beeldtenis van zijnen over ' oud- Grootradcr,

den Ridder cornells LA;^^psINs, Baron

vtixxTabago^ Burgemeester der ftad Vlisfmgen^

en overleden in i6fS4, gefchilderd in 1820

door den /Ridder Pincman,

Door de Heeren J. A. S c h o r e r en D u s-

fel dorp de Super vil Ie, Directeuren des

Genootrchaps, het oorfpronkeiijk Portret van

hunnen oud - oom , Mr. piet er ob la Ruë,

weleer Rekenmeester ven Zeeland j overleden

in ï 770.

Door den Heer P-J. Rethaan Macaré,

Lid des Genootfchaps, het Portret van Mr.

c. VAN BijNKERSHOEK, Prefidenc van dea

Hoogen Raad, en overleden in 1741.

Door den Heer Directeur P. J.
Boddaert

C, S. het orgineel Portret van hunnen oud-

grootvader Mr. pieter boddaert, Griffier

van den Raad ter Admiraliteit in Zeeland en

overleden in 17Ó0, gefchilderd door Ph. van

Pljk, in 1736.
Door
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Door den Heer Directear A. van Citters>':

het Portier van zijnen over - oud » grootvader

Mr. AARNOUT VAN ciTTERs, Ambasfadeur

van dezen Sraat aaa het Hof van Groot Brk-

tanje; overleden in 1696.

Door wijlen Mejufvronw H i 1 1 e g n d a

Catharina Schorer werden gefchonken

de oorfpronkelijke beeldteirisfen

1. Van joos de m o o r , Vice - Admiraal
van Zeeland, overleden in i6i8y

a. Van den Ridder Jo«A^iJ''ïioNicH ,'

Schepen en Raad der ftad Middelburg, be-
minnaar en verzamelaar van vele Vaderlandfcïie

Oudheden op het hois 8tsenhove , overleden
in, 1694; Ct;

3. Van den Heer apollonios in gels
Raad der ftad Vlisftngen , Gekommirteerde
Raad van Zeeland en overleden in 1633;

4, Van den Heer cerardschaep Pietersr/
in 1651 met de Heeren

J. Cats en P. van de
Perre, extraordinair Envoijé van dezen Staat

'aan 't Hof van Groot- Brittanje en overledea

ia

Ct) Z- Sma-llegaiTge CArew. **» Z«A bl. Oi. öe U*ue Qtlttt, Zeeland, bl. 504. •
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in 1655. H^J ^^^ ^^" kenner en v'ijdg véf«

zamelaar van Leg* en Gedenkpenningen [$)

Eindelijk vi^erd door den Heer J, J Schans-

man aangeboden de oorfpronkelijke afbeel-

ding van hen r^j ARNAüo, Leeraar en Vel i-

heer dei Waldenzen , geboren te kmbrun in

Dauphiné in 1641 en overleden in het dor^

Thermuntz in 't Wurtenberüfche in 1721.

Bij deze beeldtenis was gevoegd de Sjerp

^

door V iet o r Amadeus, Hertog van Pie-

mont, op het flagveld ten jare -690 aan den

dapperen hen bij arnaüd gefclionken. (f}

Werkzaamheden.

Sedert de Uitgave van het vorige Deel , zijn

in de maandelijkfche Vergaderingen door de te

Mid'
f

(5"*' Z. Vootberigt van Biiot Meiaillijche Biflorit en Vai.

Bift. Xll D bl. 206 en 2 3

(

t

) Deze ftukVen voormaals in het bezit va« Mevrouw de

Weduwe Merel gei-oren Scliansman, waren nu aan harea Neef

3. ), Schaiisra an gefclionken Haar Echtgenoot ]ean Morel,

Weleer Walsch Predikant te Sluis in l^laanderen , was van 's Moe-

ders zi}de een kleinzoon van den beroemden Henrij Arnaud*
Het Portret van den Heer H Arnaud, lai)g na den afloop zijner

Iriigsvcrrigiingeo gefchilderd, en nu door den Heer Bourjé als

van nieuws opgehaald en in eene fierlijke lijst gevat, heeft den-

kelijk gediend tot model voor 's mans gegraveerde beeldtenis , te

zjen bij Maninct Kerkel. Gefc bied, d«r ff^aldenzen , tegen ovei

tódz. 142 des tweedca dmks. ''
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Wddèlburg wonende Leden, gedaan de voU
jende Voorlezingen:

In 1818.

B, de Jonge; over het balfemen der lijkea
^ij de Egijptenaren,

• Epkema: een door zijn E d. vervaardigd
Dichtftuk, befchouwende het Menfchelijk Ie»
ven, vergeleken met de zeevaart. -

' Men al da: fFederlegging der vitterijen
van het Ongeloof over de leerwijzevm denZaS
Ugmaker door gelijkenisfen.

De PrefidencLambrechtfen: ter Nags^
dachtenis van den Heer p. de la Ruë, im
Uven Rekenmeester van Zeeland, en Schrijver
van het geletterd, heldhaftig en flaatkundig
Zeeland. Dit ftuk volgt achter dit Voorbe-
rtgc.

DePrefident Lambrech t fen: eene hort^
Lofrede ter eere van den beroemden Zeeloois
FRANS NAEREBOüT, overleden den qo
-Augustus i8i8. '

De Wind: een Levensherigt van den Kar^

itnaal de gr anvelle , ten berooge, dat
het karakter dezes Mans geenszins verdièndf

i»
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in.orize.n.tijd door de Jkademie van Refan^oü

tot het onderwerp eener Lojreae te woiden

voorgefield,

nr
In I 8 19.

Van der Heim: over de trapsgewijze

êfitwikkeling der kefchavmg van het Mensch-

dom : fiellende ten voorbeeld den Nederlander

yan de eerjïe tijden af tot heden toe»

B. dejonge: Redevoering ter gedachtenis

yan wijlen den Heer Dr. dobbelaer db

WIND, in leven medelid des Genootfchaps^

doende den overledenen meer bijzonder ken'

tien in zijnen levensloop en voortreffelijke hoe-

danigheden , als uitmuntend Arts , Verlos'

kundige en geleerde , belangeloos menfchen,'

vriend^ en liefderijk Echtgenoot en Vader,

H. L. de Jonge: over de Wijsheid van

den Zaligmaker , blijkbaar in het kiezen van

jipostelen.

Kaakebeen : over de dweeperij , bs'

fchouwd in hare verfchillende foorten , en

haar onderjcheid van het entkufiasme.

De Prefident Lambrech tfen: over hadri.

ANUS juNius, eenen beroemden Neder-

land^
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Undfchen Zekerden der i6! eeuwi overleden

te Middelburg , en in de Koorkerk ten jare

I5J'5 hegraven.

Rekker: over het zalig voorregt Van niet

t6 zien en nogtam te gelooven.

De Prefident Lambrechtfen: Verjlag

over eene bij hem tegen de Koorkerk dezer Stad

ontdekte grafzerk en daaronder liggend nten- ,

fchen geraamte y gehouden voor dat van den

Graaf en Roomsch - Koning w i l L e m. Dit

ftuk is het zesde in dit Deel.

De Kanter: over jan wier, eenen ver-

moedelijken Zeeuw ^ in leven Lijfarts van

WILLEM Hertog van Kleeft hefchouwd als

•weldoener van het menschdom , door het be-

flrijden van het Bijgeloof en der Hekfen Pro*

cesfen in het eerst der i6^ Eeuw»

In I §20.

P o u s : over het pUgtmatige om hehoeftigs

Kinderen en arme weezen tot arbeidzaamheid

op te kweeken , en vooral op te leiden tot den

Landbouw^ de Zeevaart, en om in de Kok'
nien geplaatst te worden»

Epkema: over den Vriesfchen Dichter

ni.D. Z. Gen% B oïJ*"
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GijsBCRT jAPix, befchouwd als uitmuntend

i^ensch en onnavolgbaar Dichter,

B. de Jonge: eene Verhandeling ten be«

tooge- dat de onderfcheidene zielsvermogens

zijn toe te fchrijven aan de verfchillende be^

'werktuiging en inrigting van het menfchelijk

ligchaam en van het herfengcflel.

E p k e m a : eene Verhandeling ten betooge

dat de zeden thans niet flechter en met meer

bedorven zijn dan in vorige tijden^ en eene

Vertaling van een Gedicht van Gijsbert Japix,

op dit onderwerp toepasfelijk.

M e n a 1 d a : een betoog dat de verdeeldhe--

den , welke de leer van jezüs chuistus,

volgens zijne Foorfielling onder het mensch-

4om zoude te weeg brengen en ook heeft te weeg

gebragt y niet te wijten zij aan die leer zelve t-

maar aan de gefteldheid der menfchen.

De Prefident Lambrechtfen : eene korte

Levensfchets van henri arnaud, voormaals

Leeraar en Veldheer der PValdenzen.

'De Wind: eene fVijsgeerige befchouwing

der Gefchiedenis.

Van der Hei m: een betoog dat de voort-

gaande
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gaande hefchaving faa het menschdom een he^

wijs oplevert voor de onjlerfelijkheid der zieL

Voorts zijn bij het Genoocfchap ontrangen

de navolgende Veriiandelingen ;

In FebruariJ i8ï8 werd door den Heer J. p.

BouRjÉ overgelegd eene zeer fraaije aftèekening

der Zott' Eclips van den 7 September 1820 mee
dcrzelver berekende omftandigheden. Ditftwk,

waarvoor hem de zilveren Medaille des Ge-
nootfchaps werd aangeboden, is door het Ge-
nootfchap uitgegeven, en het vijfde in dit Deel.

De Heer Mr. a. f. lammens, Prefident

van bet Hof van Policie en Juftitie in Surina-
'

rncy Lid- Correspondent des Genootfchaps,

zond aan hetzelve twee belangrijke Memorien
tot opheldering van de Gefchiedenis en be-

langen der Kolonie Suriname^ en nog daaren*

boven eene aanzienlijke voorraad van Reptilia

op llquor.

.
De Heer Vice- Prefident la font had mee

groote moeiie uit de Notulen verzameld ea
a'angeteekend de Opfchriften en Auteurs der
gedane Voorlezingen, federt 's Genootfchaps
oprigtlng toe het eind van het jaar 1Ö17, mits- ,

gaders de gefchenken in Boeken, Munten en"

B * Ge*:
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Gedenkpenningen, Naturalia enz. met Je na-

men der gevers , en daarvan gemaakt onder-

fcheidene registers naar tijds orde, welke hij

aan het Genootfchap aanbood.

Eindelijk is door Mevrouwr de Weduwe

LA FONT geboren vaw goltz, aan de Maac-

fchappij gefchopken een door wijlen haren Man

geformeerd Register op *s Genootjchaps Notu-

len van deszelfs eerlle oprigting af tot den jare

i8i&.

Bij het ProgramniJt van 1806 is voor een ofl-

bepaalden tijd opengefteld, de Vraag;

LVI. Hoedanig is de Aardrijkskundige geReld-

heid sznZctland ^ voornaiEClijk ook met betrek-

king tot rie Rivieren en Stroomen , geweest , van

de oudfte tijden dat hetzelve is bekend geraakt,

tot aan het begin der Gia;iflijke regering? Welke

verandernigen zijn iii dezelve voorgevallen , fedcrt

dat laatfte tijdperk , tot aan het einde- der veer-

tiende Eeuw? Is naderhand die gefceldheid de-

zelfde gebleven ; of heeft zij ook merkelijke veran-

deringen ondergaan? Zoo ja; Welke waren deze?-

Zij is niet beantwoord , en blijft als nog op-

gehangen.

Ia
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In hetVoorberigt des rongen Deels, bladz.

38 is gemeld dat een antwoord was ingeko«
men op de volgende Vraag , welke bij het
Programma van 1814, met eenige verandering
van redactie y. andermaal was opengefteJd toe
den I yan Grasmaand 1816. Het fluk had ten
zinfpreuk: Zoo /iet eene fFaarheid is enz.

LXXin. Daar de ondervinding heeft geleerd,
dat in het algemeen langs de Zeekusten

, gerekend
van den hoek van Holland, tot aan den Hd^er;
mitsgaders langs de Stranden van het Eiland Goe!
rê«, de afneming en verlaging van het Strand,
hoofdzakelijk door lage , met ilèen gedekte Rijs-
dammen

, of zoogenaamde ft?eneu HoofdeH , op
de doelmatigfta en minstkostbare wijze kan tegen-
gegaan worden

, en bevonden wordt, dat op^an-
dere plaatfen langs onze Stranden of Zeekusten,
Kct betzelfde oogmerk, hoog boven de Stranden
Uitftaande of uitftekende Werken gebruikt wor.
den, 't zij dau, dat die Werken meestal beftaaa

- uu hdoge Paalwerken gelijk b. v. in Groningen en
Vriesland, of uit hooge met Heen gevulde Palen-
Roofden, gelijk b. V. langs de Stranden van hefi
Eda«d Walcheren, terwijl Juist op de laatstge-
melde plaatfen het verfchil tusfchen Eb en Vloed
grooter is, dan op de Stranden tusfchen den hoek
van Holland en den Helder, enz. Zoo mrdt ge.
yraagd: Zyn fr fchijnbaar gegronde zwarighe-
den,,Wiiarora m^n van de lage belleende Rijsdam-

B %
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men, vooral langs onze Stranden en Zeekusten,

inzonderheid daar , waar het grootfle rerfchil van

Eb en Vloed gevonden wordt , dat voldoende

effect ter beveiliging dei* Zeeftranden en Duinen

niet zoude mogen verwachten, als dezelve op

eenige plaatfen reeds met er daad gepresteerd heb-

ben? 200 ja, welke zijn die zwarigheden? en zou-

den dezelve door de conftructie der inct Steen ge-

dekte Rljsdammcn, of zoogenaamde ftecnen Hoof-

den daar naar in te rigten of te wijzigen, zoo

niet geheel , ten minden grootendeels kunnen

weggenomen worden , om alzoo de voordeelige

uitwcrkzelen der befleende Rijsdanimen , zooveel

mogelijk, op de meeste onzer Kusten tekunnca

overbrengen, en hoedanig zou, in dat geval, de

conflructie behooren te zijn ?

In de algemeenc Vergadering van 1818 werd

het ingekomen antwoord der bekrooning waar-

dig gekeurd. Bij de opening van hee biljet,

bleek Schrijver te zijn abraham caland,

Ctoen) Opziener bij den Waterftaat, en ge-

emploij eerde aan het werk der Nieuwe Haven

te Middelburg, Dit lluk is hec vierde in die

Deel.

Bij het Programmi van 1805) was de vol-

gende Vraag verlengd tot den i, van Gras^

ïnaai?d j8|q;

l-x^ciy.
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LXXIV. Hoedanig is de Aardrijkskundige g».

fleldheid van Vlaanderen , bijzonder van het

voormalig Staats - Vlaanderen geweest , federt

de oiidfte tijden, tot aan het einde der veertiende

Eeuw? Welke veranderingen lieeft dezelve, ook
luet betrekking tot de Rivieren , Stroomen en Zee-
kusten, federt laatigcmeld tijdperk ondergaan,
tot den tegenwnordigen tijd?

De Vraag niet beantwoord zijnde , is bij het

Programma van 1811 voor eenen onbepaalden
tijd opengefteld, en Haat nog open.

Desgelijks is de volgende Vraa|, die bij het

Programma van 18 14 voor eenen onbepaalden

tijd is opengefteld, nog onbeantwoord; doch
zal , waarfchijnelijk indien dezelve vóór de

eerstkomende algeraeene Vergadering niet is

beantwoord, worden ingetrokken.

LXXVf. Hebben de Blik fem- /afleiders over-

al , waar dezelve federt een aantal jaren zijn op-
gerigt geweest, de verwachte uitwerking gehad,
zoo dat zij niet flechts de Gebouwen , waarop
zij ftonden of nog ftaan , maar ook de in de na-

bijheid gelegene , voor de fchadelijke uiiwerkfe-

leu van het Bliklein- vuur hebben beveiligd ?

Of zijn er wel bewezene gevallen voor han-
den, waaruit ontegenzeggelijk blijkt, dat zoo-w^el

Cebouweii met Afleiders voorzien , als andere

B 4 biii«
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binnen dcïzclvcr vooronderflelden werkkring ge.»

legene Voorwerpen zijn getroffen geworden , 't »ij

dan dat de Blikfera tevens , jil dan niet , op d«

Afleiders zelve viel?

Zoo ja; is dan, bij naaiiwkeurig onderzoek,

ook gebleken , dat men die onheilen eeiiigl^k had

toe te fchrijven aan de gebrekkige inrigting of

plaatfing der Afleiders ?

Of zoo men deze Vraag ontkennend moest be-

jintwoorden , waaraan heeft men dan het treffen

vari gezegde Gebouwea , of andere voorwerpen

door het Blikfem - vuur , toe te fchryven ?

Is het aar^ plaatfelijke omftandigheden ? of zijn

zoodanige gevallen als hoogstzeldzame uitzonde-

ringen aan te merken ? of zijn er nog niet genoeg

opgemerkte of niet genoeg bekende bijzonder?

heden in de Theorie des BUkfems , welke , op

die der Afleiders toegepast , dezelve ccne ver-r

beterde inrigting zouden kunnen geven, en al«

zoo die gezegde onheilen altijd en in alle geval-

len worden voorgekomen? Zoo jaj welke zijn

die bijzonderheden ?

En wat moet men alzoo uit wel bewezene

facta ten aanzien van de overeenkomst der Elec-

«rieke Proeven nopens de Afleiders in het klein ,

met d? dadelijke uitwerkfèlen des Blikfems, en

Jiet nut of het nadeel der Aöeiders in het alge*

f^fei^ befluiteuf
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Bij het Programma van 1816, is ten twee-

denmale verlengd tot den i. van Grasmaand

i8x8, de navolgende Vraag;

LXXVII. Welk gezag behoort men toe te ken-

nen aan de Goddelijke wetten , door Mozes aaa
het IsraëlitifchcVölk gegeven, ter beflisfing vaa
hetgeen zedelijk goed of kwaad , regt of onregt
is in eene Maatfehappij van Christenen ?

Geen antwoord zijnde ingekomen , is zij bij

het Programma van 1818 nogmaals openge-

(leldtotden i van Grasmaand 1820. En nu had

het Genoocfchap het genoegen van op dezelve

twee antwoorden te ontvangen in ^e Neder-

duitfche taal , onder de zinfpreuken : Gij zlji

niet onder de wet maar onder de genade^ en:

Zoome dezs-lve zal gedaan en geleerd hebben^
die zal groot genoemd worden in het Konin^f-

rijk der hemelen. Over welke flukken in de

eerstvolgende algemeene Vergadering uitfpraak

?al gefchi^den.

Het Programma van 1814 fteide de volgen-

de Vragen voor:

LXXVIII, Te beantwoorden vóór 4en i vaq
Grasmaand iSi5;

Wglke zijn de gefchikfte middelen om dè'Tuch^i

B 5 l§^
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telingen in de Tuchthuizen binnen de Prorincie

Zeeland^ inzonderheid in het Tuchthuie xtMid-

delbur^ , eenen geftadigen , voor den Lande en

henrolven voordeeligen handen - arbeid te ver-

fcliafFetj ? wat berekent men de koiten tot de voor

ts. ftellene daartoe noodige inrigtingen , en welke

zijn de uitzigten op een got^ vertier?

LXXIX. Te beantwoorden vóór den i van

Grasmaand iSiT':

Welke foorten van Mollusca worden hier t«

Lande, bijzonder aan onze Stranden gevonden?

welke is hunne ligchamelijke ftructuur, welke

hunne huishouding?— welk nut zou van d ezel-

ven in de huishoudkunde en ter bevordering van

handel en kunstvlijt kunnen getrokken worden?

Op de LXXVIIl Vraag geen antwoord inge-

komen zijnde, werd zij bij het Programma van

1816 verlengd tot den 1 van Grasmaand 18 18.

Zij bleef weder onbeantwoord, en werd bij het

Programma ran 1818 nogmaals voor eenjaar

opengefteld, doch zonder gevolg. Zij is alzoo

bij het Programma van 1819 ingetroHken.

De LXXIX Vraag bleef mede onbeant-

woord, en werd in i8i8 verlengd toe den i.

van Grasmaand iSaoj doch met geen beter

gCTOlg»
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In het Voorberigt des vorigen Deels , bladz»

43 is aangekondigd dat op de volgende Vraag,

welke bij het Programma van 1817 was uitge-

fchreven, twee Nederduitfche antwoorden, en

een in de Hoogduitfche taal waren ingekomen
;

er is vervolgens nog een vierde antwoord ont-

vangen: over welke (lukken toen de uicfpraak

aanftaande was:

LXXX . Waarin beftnat de ware Cbristelijkc Ver-

draagzaamheid der Burgeren onderling? Waarin

vcrfcliilt zij van \^e.t Indiffere.iiHsmus ^ vooral mat

opzigt tot beider lironnen , en welke zijn de ge-

fchiktile middelen om de eerfte uit hare echte

beginfelen te doen voortvloeijen ?

De Verhandelingen hadden tot zinfpreuken:

Ken iegelijk zij in zijn gemoed ten vollen ze-

ker.— Ne quid nimis^ — 'H ayxTry} Travra,

vTTOfiêvst. PAULUS, en de Hoogduitfche : Con^

cordia maximum ad Qonfervanda enz.

Het Genootfchap oordeelde geene derzelve

te kunnen bekroonen ; doch wilde den Schrij-

veren gelegenheid geven, om , overeenkom (lig

's Genoot fchap s eigenlijk, en in het Programma

van 18 18 nader ontwikkeld doel, hunnen ar-?

beid in te rigten , en ook nog anderen in de rao-

gelij^heid (lejlen , om naar den Prijs ie dingen s
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de Vraag werd al zoo bij het gezegd Prograin-

ma nogmaals opgehangen tot den laacften van

Wintermaand i3i8. Het Genootfchap behield

2ich voor, om, bij aldien geene nieuwe (luk-

ken of verbeteringen der reeds ingexondene

mogten inkomen, als dan uit de oMtvangene

zoodanige te bekroonen, al» het zoude oor-

deelen zulks te verdienen

Er kwam een nafchrift in op het (luk

*H dyxTT}] enz,, en nog een nieuw antwoord

onder de fpreuk : Bemin de IVaarheid en den

Vrede*

Bij de eindelijke uitfpraak, heeft het Ge-

nootfchap geoordeeld, geene der antwoorden

als voldoende ïe kunnen aanmerken ; en dus

ook aan geene derzelve den eereprijs toegewe-

zen ; doch aan de Schrijveren toegeflaan hun-

ne Verhandelingen als hun bijzonder eigendom

aan te merken, en dezelve, des goedvindende,

door den druk gemeen te maken.

Zeer aangenaam is het ons te zien, dat dit

befluie niet te vergeefs is geweest.

Bij het Programira van 1817 was mede vódr

den I van Grasmaand 1818 begeerd;

LXXXI. Een gefchicdkundig Verhaal van de!»

OorfjBtpng , aanwas en de verdere lotgevallen der

St*4
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Stad Flisftngen , van de oiidfte tijden af tot he«

den, met vermelding van de roemrijke Mannen,

die aldaar geboren zijn en gebloeid hebben.

Ten aanzien van zoodanige Mannen , welker

leven reeds uitvoerig befchreven is , begeert het

Genootfchap alleenlijk eene korte opgave , met

Termelding van min bekende bijzonderheden.

Niet beantwoord zijnde, ïs de Vraag bij hec

Programma van 1818 nogmaals voorgefteld te

beantwoorden vóór den i van Grasmaand 18205.

doch er zijn geene antwoorden ingekomen.

Het Programma van 18 18 fcelde de volgende

Prijsvragen voor:

LXXXII. Te beantwoorden vóór den i vaa

Grasmaand 1819;

Daar dikwijls het te velde ftaande Koren ea

andere vcldgewasfen worden aangedaan en be-

fchadigd door dat geen , hetwelk men Honig"

daauw noemt ; wordt gevraagd : welke zijn de

omftaiidigheden , die dit Natuurverfchijnfel voor-

gaan en vergezellen ? Welke is de aard der be-

fchadigeflde uitwerkfelen ? — Zijn er, en zoo ja,

'Welke Proeven genomeu , om die nadeelige gevol-

• gen voor te komen, of, reeds daar zijnde, weg
te nemen of te vermindeten, en welke middelen

kan m«n , op grond dier Proefnemingen , en met
verwachting van eenen gunftigen nitflag, daar-

toe aanwenden ?

Door
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* Boor de omftandigheden, die het Natuurver-

fcliijnlel voorgaan en vergezellen, verfiaat het

Genootfchap :

De Luchts'^efleldhcld, bij welke deze zooge-

noemde houis^daau'w komt;— het weder dat voor

af gar.t; of men uit de voorafgaande Luchtsge-

fteldheid , hut komen van den honigdaa.uw raet

ecnige zekerheid kan voorfpellen ,• of het verfchijn-

fcl eene zekere vast bepaalde rigting neemt, en

op alle de in die rigting liggende landen Vfllt;
.

dan wel fommige voorbij gaat of overfpringt ; en

'

aan welke plaatfelijke omftandighedeh zulks ali'

dan fchijnt te moeten worden toegekend? — of

het Natuurverfchijnfel alle jaren, of na een ze-

ter langer tijdperk ; dan wel onregelmatig we-

derkeert,— en het overal, daar het komt , onder

die zelfde omftandigheid wordt waargenomen?

LXXXIII. Te beantv(roorden vóór den i vati

Grasmaand 1818;

Daar het getal van nieuwe Geneesmiddelen

van tijd tot t^d zoo aanmerkelijk is toegenomen

;

en vele oude, voorheen met gecne mindere lol-

fpraak aanbevolene, in vergetelheid zijn geraakt j

yraagt het Genootfchap :

I. Welke nieuwe Geneesmiddelen zijn er in

de laatfte halve Eeuw ontdekt of aanbevolen,,

die waarlijk proef houden en aan de aanbeveling

liunner uitvinders bcantweorden , en

2. Welke
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a. Welke oude , federt dat zelfde tijdperk ju

onbruik geraakte of verworpene , vcrdicucH au

hunnen vorigen luister herflcld te wordent

LXXXIV. Te beantwoorden vóór den i yan

Grasmaand 1818:

Is er grond om te gelooven, dat de in dit !«•

ven beoefende VVetenfchappen ook, in het toe-

komend leven, tot veraieerdering van den geluk-

flaat der gezaligden zullen kunnen dienen ? Zoo
ja ; welke zijn dan die VVetenfchappen , waarop

de mensch , naast ^e kennis van God en zijneia

dienst , zich in dit leven vooral behoort toe ite

leggen , om van derzelver aanvankelijke kennis

ook aan gene zijde van het graf de xaligfie ge-

volgen te kunnen hopen?

LXXXV. Op verzoek en ten kosten van

Jonkheer j. h. schor er, destijds Gouver-
neur dezer Provincie , te beantwoorden vóór

den I van Grasmaand 181 8;

Zijn de berigten nopens de vermeenigvuldiging

der Zeehonden , federt eenige jaren , op de kus-
ten en in de tlroomcn der Provincie ^d^/^/^j^/,

gegrond? Is dezelve van invloed op de mindere
hoeveelheid Visch , welke thans gewoonlijk bij de

gemelde kusten en in de ftroomen van Zeeland

gevonden wordt ? — Op welke foort van Visck
wordt die invloed het meest befpeurd* en welke

\
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zliij de doelmatigfle en minstkostbare middelert

tot wering van die fcliadelijke Diereiifoort?

Op de LXXXII Vraag , over den Honig'

éaauw y kwamen twee antwoorden in, onder

de zinfpreuken : Eenvoudigheid is het^zegel

der waarheid , en : Door fchnde wordt men

'svijs.—- Geen van beide isijn der bekrooning

met goud waardig gekeurd ; echter is aan den

Schrijver van het eerstgenoemde liuk, om het

veelvuldig goede in hetzelve voorkomende, de

xilveren eeremunt toegelegd , zoö hij zich ge-

liefde bekend te maken : als Schrijver heeft

zich daarop doen kennen, menurik ponse.

Lid der Kommisfie van Landbouw in Zuidhol-

land enz. , wonende te den Bommel op het ei-

land Flaqué,

Voorts is befloten deze Verhandeling uit te

geven met zoodanige veranderingen, als noodig

zal worden geoordeeld, en bijvoeging van de

goede aanmerkingen uit het tweede ftuk, en

ooral met de hoogstbelangrijke bijzonderhe-

den, vervat in de ten jare 1805 door wijlen Sir

j o s E p H u A N K s , bij Ie ven Voorzitter vait

de Koninklijke Maatfchappij te Londen uit*

gegevene Verhandeling over den honlgdaatiw.

Dit aldus geredigeerde ftuk zal in het volgend

Deel worden uitgegeven. Op
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Op de LXXXiIL Vraag, over de oude en

ïiieuwe Geneesmiddelen, kwamen geene anc-

Woorden in : zij werd bij het Programma van

1818. verlengd tot den i. van Grasmaand 1819.

Thans ontving het Genootfchap een antwoord

in de Latijnfche taal ,en onder de fpreuk: Video

meliora prohoque: doch het werd onvoldoende

gekeurd," de Vraag is öm hare belangrijkheid,

bij het Programma van 1819 nogmaals opgè»

hangen , om beantwoord te worden vóór deii

I. van Grasmaand 1821.

Op de LXXXÏV. Vraag, over de waardij der

Wetenfchappen in het volgend leven , kwam
een antwoord in, onder de Spreuk : Zoo wat

een mensch zaait , dat zal hij ook tnaaijen

:

het kon, hoefchoon anders gefehreven, echter

niet als voldoende worden aangenomen : het

Programma van 18 19. vermeldde, wat het Ge-

nootfchap eigenlijk in het antwoord anders haid

gewenscht, en ftélde de Vraag andermaal ter

beantwoording open, tot den i. van Grasmaand

1821.

De LXXXV. Vraag, over de vernieenigvul*

diging der Zeehonden op de Zeeuwfche ftroo-

men , bleef onbeantwoord : zij werd bij het

Programma van 181 8. andermaal opgehangen

Ill.D.Z. Gen, C toe
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tot tien 1. van Grasmaand 1819; doch weder

onbeantwoord blijvende , is zij bij het Pro-

gramma van dat jaar ingetrokken.

- JIn het jaar 1817. is geen Programma uitgc

fchreven.

Bij het Programma van 1818. is de volgende

Prijsvraag opgehangen , te beantwoorden vóór

den I. van Grasmaand 1820:

LXXXVI. Waren de inrigtingen der Gilden of

Coiporaticn van neringen en ambachten, die zoo

lang in ons Vaderland hebben ftand gehouden,

in de daad van eenen zoo voordeeligeu invloed

voor den bloei der Steden en Burgerijen , dat het

'

gebrek aan welvaart en de neringloosheid , waar

over thans zoo algemeen geklaagd wordt, ook

grootendeels aan de afschaffing der gezegde in-

rigtingen moeten worden toegekend ? Indien ja

;

in hoeverre zou dan , in den tegenwoordigen tijd

,

het herftel der Gilden nuttig en raadzaam zijn

voor den Staat ? En onder welke bepalingen

zoude dit als dan kunnen gefchieden?

Op deze Vraag ontving het Genootfchap vier

antwoorden, onder de zinfpreuken:

1. Laat alk dingen eerlijk en met orde

gefchieden» paülüs.

». Roe^t



X

^'.?

V o o K B E R I G t. #5

f. Roept de Wijshsld niét en verheft niet

de Verjiandigheid hare ftemme. & a l o m o.

3. 5"// est en general dangercux d'attaqusr.

d''anciennes inflitutions £fc

.

m e ij e R.

4. Fis unita fortior»

Over deze ftuklcen zal in de eerstvolgende

Algemeene Vergadering uitfpraak moeten ge-

fchieden.

<

Het Programma van 1819» heeft de volgende

vier Vragen ter beantwoording voorgefteld:

LXXXVII. Te beantwoorden vóór den i.;

van Grasmaand 1821.

Wat is uit de Schriften der oude Profeten,

Jilsmede uit het onderwijs van den Zaligmaker en

zijne Apostelen, met genoegzame zekerheid op

te maken aangaande het toekomjiig lot des Jood'

fchen volks , als zoodanig aangemerkt , vooral

met betrekking tot deszelfs toebrenging tot het

Christendom en al of niet wederkeering naar Pa»

lestinal

LXXXVIII. Te beantwoorden vóór den i.:

van Grasmaand 1822:

Een handboek in de Nederduitfche taal, ten

dienste van allen , wien , bij onderfcheidene Dijks-

of
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of PoWer-beftiiren, liet opzigt en het bettuut

der waterweringen is aanbevolen.

£)/t hat^iboek zal moeten hevatten :

i. Eene befchrijving van alle of de meest be-

kende waterkeerende Werken, waarmede gewoon*

lijk de onder het waterpas der zee gelegene lan-

den tegen overftrooming beveiligd worden.

a. Eene opgave van alle de fchaden en ram»

pen, die Dijken, Stranden, Duinen, of de door

kunst aangelegde Zeeweringen door ftroomen,

ftormen , hooge vloeden , golfslag , ontgrondin-

den enz. kunnen treffen.

3. Eene befchrijving van de onderfcheidenc

meest bekende middelen, ter voorkoming of her-

ftelling van de fchaden , vooral ook bij dringend

gevaar; de wijze van conftructie dezer werken,

opgave van derzelver gewone kosten , alles , zoo

veel mogelijk , met toepasfing van de wetten 'der

Waterweeg- en Waterloop -kunde en eene, zoo

uit dezelve, als uit de ondervinding afgeleide bc-

oordeeling van het meer of min nuttige en doel-

matige van zoodanige werken.

4« Eene befchrijving van de conftructie en de

werking der uitwaterende Sluizen, en der Kana-

len van toevoer, op grond van erkende water-
' loopkund'ge wetten.

5- Ëene ontwikkeling van den geheelen om-

vang der verpligtingen van Dijhbcjlurcn , Dijk-"

bazen y KommiJ'en enz. ten aanzien van het plan-

nitiig
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tiatig gadeflaan der Stranden , Duinen , Dijken ,

Werken en Stroomen ; de gefchiktfte tijden eti

wijzen tot het doen van peilingen, ten einde zich

van alle voor- of nadeelige veranderingen te kun*

nen verzekeren en de beste middelen ter verbete-

ring of voorkoming van fchaden en verliezen t«

kunnen beoordeelen.

LXXXIX. Te beantwoorden vóór den i»

van Grasmaand 1823:

Een voldoend, beknopt verflag omtrent alle.de

voorheen betlaan hebbende en ,nog aanwezige ge-

leerde en verlichting en befchaving bevorderende

Maatfchappijen, Genootfchappen en Wetenfchap-

pelijke inrigtingen in het Rijk der Nederlanden!

Behelzende

:

niet alleen een kort en naauwkeurig berigt van

derzelver oorfprong , iiirigting , bedoeling en lot»

gevallen , maar ook eene volledige Lijst van alle

wetenfchappelijke Prijsvragen , federt derzelver

inftelHng uitgefchreven, tot op de-n tijd der' be-

antwooraing toe; met vermeldi^ig of, wanneer,

en met welk gevolg antwoorden op dezelve zij»

ingekomen.

XC. Te beantwoorden vddrden i. van Gras-

maand 1824 :

Vermits het Gektteré Zeeland van wijlen dan

Heer ^ister db LAuoë, waarvan de tweede

C 3 druk
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druk is uitgegeven iq Middelburg in het jaar 1741,

.niet verder loopt dan tot de geleerde Zeeuwen,

die, tijdens hij zijnen arbeid belloot , waren over-

leden , en er nogtans na dien tijd , vcrlcheideti

geleerde Mannen uit dit gewest zich door lumncit

Letterarbeid hebben beroemd gemaakt

;

Wordt gevraagd : een Vervolg san het boven-

gemelde "werk van den Heer de la Ruë, behel-

zende: Levensberigten en opgave der Schriften

van geleerde en reeds overledene Zeeuwen , of die

overleden zullen zijn met het jaar 182a; te be*

ginnen daar , waar de Heer de la r u ë zijne

saamrol heeft geëindigd.

®

AAN-
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)

.AAN DE

ALGEMEEi\E VERGADERING
TOT

PLEGTIGE VIERING VAN HET VIJFTIG
JAKIG JUBILÉ DES GENOOTSCHAPS.

MIJNE HEEREN
DIRECTEUREN zTi LEDEN

VAN HET ZEEUWSe» CENOOTSCHA?
*>£RWETENSCHAPPENI

X^eze dag is voor mij, den Voorzitter van het
Zeeuwsch Genootfchap der VVetenfdiappen , een
der gedenkwaardigfte van mijn leven; want hij ver-
beeldt den vijftigften Verjaardag eener aanzienlijke
en beroemde Maatfchappij van Geleerden , Kenners,
Beminnaars en Befchermers van Letteroefeningen
en VVetenfchappen, waaraan ik reeds twee en veer-
tig jaren was verbonden. Deze dag is voor mij
hoogst aanmerkelijk , daar ik mij aimmer voorge-
fteld had dit hengcheUjk tijdftip te beleven , niet al-

leen , maar om dat ik bovendien het voorregt mag
genieten

, van mij op denzelven met u te verheu-
gen over den aanwas en luister dezer Letterkundige
Inrigting, waarvan, onder het beftuur van mijnen
Uitmuntenden voorganger Mr. tzaac winkelman,
fen halve t^w^ geleden , de eerfte grondflagca , in
ket naburig Vlisfingtn^ zijn gelegd,

Cy allen deelt met mij buiten twyfd ia hetzelfde

C 4 g«,.



genoegen , en zult jraarne ecni^e oogenbllkken toe<»

wijden aan de herinnering van den ai. Januari) lyóS,

toen het cerfte befluit tot aanleg en yorming dezer

Maatfchappij genomen werd.

Het was althans het verlangen van de Heereu

Directeuren , dat wij te zamen , zoo Leden als Di-

recteuren in eene Algemeene Vergadering , in deze

blijdfchap deelen zouden : en het is , ingevolge hun

beiluit van den 21 Jaauarij dezes jaars , dat daar-

toe deze dag is beftemd.

^ijt welkom dan M. H. in deze plegtige Bijeeia-

komst

!

Bij mijne Aanfpraak aan Heeren Directeuren

,

nu drie maanden geleden, heb ik gemeend hunne

aandacht te moeten bepalen, niet alleen bij de ver-

dien flelijke Mannen , aan wier ijver en goed beleid

"wij den eerden aanleg onzer Maatfchappij verfchul-

digd zijn, maar ook bij de onguiiftige omflandig-

heden, die federt het jaar 1771. hinderlijk warea

aan hare werkzaamheden en toenemenden wasdom.

Gaarne zou ik voor u een vrolijker tafereel op-

hangen , door u aan te toonen , dat deze Maat-

fchappij , in weerwil van al den tegendand, waar-

mede zij te worrtelen had , voldaan heeft en nog

voldoed aan het oogmerk harer initelling, en zoQ

veel invloed gehad heeft en nog heeft op de uitbrei-

ding van waarheid, vermeerdering van befchaving

pn verbetering van verfcheidene takken van aige-

jneen en bijzonder volksbelang, dat wij, zonder

ons aan ijdele praalzucht fchuldig te maken , de

Oiideriiei^iiQs onzer eerfte voorgangers dankbaar
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mogen toejuichen , en rustig voortgaan , om hunne

yoetftappen te drukken.

Maar hoe onderneem ik dit betoog, zonder doop

eene te oppervlakkige befcliouwing , re kon te doen

aan de waardigheid vun het ouderwerp , ofzonder

door eene te groote uitgebreidheid , te veel van uwe
aandacht te vergen ?

Misfchien deed ik best te belijden 9 dat de por

ging mijne krachten zeer verre overtreft , eii dat bet

Qverzigt alleen over een tijdvak van vijftig jarigeii

Letterarbeid mij befchroomd en duizelig maakt

,

om mij roekeloos op dien oceaaii te begeven.

Mij nogtans M. H. verlatende op uwe toegeven-f

heid , zoo dikwijls ondervonden , zal ik het wagcu

op dit plegiig feest voor den roem onzer Maat-

fchappij op te treden , en u alzoo voorgaan om
het offer onzer dankbaarheid aan te bieden aan dea

Vader der lichten , van wien alle kennis nederdaalt.

Ik zal u op geen afgepasten toon onderhouden

,

door de aflezing van de lange lijst der bekroonde

Prijs - antwoorden en gedrukte Verhandelingen,

—

Inlever treden wg het ruime veld onzer werkzaam-

heden vrolijk in , befchouwen deszelfs doclmatigen

en nuttigen aanleg, rusten hier of daar onder de

fchaduw van eenen opgaanden ceder , of plukken

uit velen eene geurige bloem, terwijl wij voor d&

flandbeclden van winkelman, van de per re,

DE NIEUW -ERVE, TE WATER, de beide

BüRGRONjES, GALLANDATen andere harer

(lichters en weldoeners Ilil (taande , eenige bloemen

©m hunnen fchedel vlechten.

C 5 Wan-
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Wanneer wij de eerde Grondwetten onzer Maat*

fchappij in het jaar 1801, bij gelegenlicid onzer ves-»

tiging in dit Mufeum vernieuwd, inzien, bclcoort

ons derzelver eenvoudigheid , klaarheid en doel-

matigheid. Zoïider de werkzaamheden der Maat-

fchappij te bepalen tot eenig bijzonder foort vai^

wetenfchap, ftrekt zij dezelve uit tot aJhs ^ waar-

door, naar haar oordeel, de eer van den alleen

's/ijzen God zou ktinne7i '«orden gehandhaafd of

uitgebreid , het nut van het Menschdom , des Vader»

lands bijzonder ^ zou kunnen worden bevorderd ^ en

allerlei nuttige IFetefifchappen niet alleen , maar
ook kunjlen zouden worden voortgeplant.

Er zijn dus bijna geene Prijsvragen , tot het ruime

vak van VV'etenfchappen en fraaye Letteren behoo-

rcnde, uit te denken, die de Algemeene Vergade-

ring niet zoude mogen uitrdirijven , geene (lukken

van welken aan, die zg niet aannemen en beoor-

deelen zou» En uit dit gezigtspunt kan het plan

onzer voorgangeren niet nalaten ons te verbazen ; Ja

wij loopen gevaar hen te verdenken van ijdele pralerij.

Maar verplaatfen wij ons in het tijdvak onzer

eerfle vestiging, toen er geene andere geleerde Maat-

fchappijen in ons Vaderland beftonden, dan de /7p/-

landfche Maatfchappij der Wetenfchappen te Haar»

hm en de Maatfchappij dtr Nederlandj'che Letter»

kunde te Leijden , dan moeten wij regt doen aan de

oogmerken der inflelling.

Waarom zouden zij hunne grenzen hebben inge-

trokken , zoo lang hunne naburen werkeloos ble-

ven in de ontginning van ruwe gronden , of ach-

terlijk in de aankweekin^ van bijzondere vruchten?

Ni
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Na de oprigting echter van liet Bataafsch Gc-

nootfchap der Proefondervindelijke Natuurkunde

te Rotterdam , het Geuootfchap tot uitbreiding;

van den Christelijken Godsdienst in 's Hage^ het

Wijsgerig Genootichap van het Stolpiaansch Le»

gaat , Tellers Natuurkundig en Godgeleerd Ge-

uootfchap , de Nederlandfche Huishoudelijke Maat-

fchappij, de Maatfchappij van den Landbouw, de

Heelkundige Maatfchappij Servandis Civibus, het

Koninklijk Nederlaiidsch Inftituut , en nog eeniga

andere dergelijke Vereenigingen , werden van zelfs

de grenzen onzer n.afporingen beperkt en de aan*-

dacht vselal bepaald op onderwerpen , waarin of

het Provinciaal belang was betrokken , of tot wel-

ker navorfching een of ander toeval of ontdekking

aanleiding gegeven had.

Verhandelingen evenwel van allerlei aart werden

erkentelijk aangenomen , onderzogt en in de Ge-

denkfchriften der Maatfchappij geplaatst : ja mea
mag zelfs , volgens de Grondwet

, jaarlijks twee

zilveren Medailles uitreiken aan de genen , die de

beste Verhandelingen of waarnemingen aan hetGc-
nootfchap zullen hebben toegezonden.

Zal het wel noodig zijn M. H. na u onderbra-

d[en te hebben over het doel en- den aanleg onzer

vereeniging, u verder oplettend te maken op de

regels van beftuur en inrigting , op het wijs beleid

onzer voorgangersn , van den edelen winkelman
bijzonder, in de vestiging van de achtiiig des Ge-
nootfchaps , door hetzelve met andere geleerde

Maatfchappijen eu Mannen van uitftekeuden roem
te verbinden ? Jtcne
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Eenevüftig jarige oiKicrvinding lieeft het zegel der

goedkeuring gezet op de vastgedclde reglementen

;

de uitbreidingen , naderhand aangenomen, werden

door de omftandigheden gewettigd, en zijn fpre-

kende bewijzen der zorgvuldigheid van 't Beftuur.

Wy hebben Vlisfingen ren jare 1801- verlaten,

't is waar: maar onzes ondanks, en om dat het

niet mogelijk was , door de veranderde omftandig.

heden, den zetel des Cenootfchaps in die toen

zelve ongelukkige Stad te blijven handhaven.

Üoch wij vergeten Flisf.n^en niet; getuige de

LXXX. Prijsvraag, Vlisfingers waren onze eerde

voorganger» , Vlisfingen de wieg en bakermat on-

zer Maatfchappij , der Vaderland fche vrijheid, en

der Kriigs en Letterhelden, in wier beekitenisfeii

wij ons nog verheugen.

Maar heeft ons Genootfchap aan het doel der

eerlte ftichters be^r.iwoord? Heeft het voldaan aau

zijnen aanleg, en zijn zoo vele inl'panHingcn van

tijd , krachten en uitgaven door eenen milden oogst

vergolden ?

Ik aarzele niet om daarop, met alle vertrouwen,

ja te antwoorden ; vooral , wanneer men in aan-

merking neemt, dat, na de oprigring van andere

geleerde en beoefenende Genootfchappen, eengroot

aantal der vroegere medehelpers ons is ontvallen,

en een groot deel onderwerpen aan onze aandacht

onttr Iciccu

Om u hiervan te overtuigen , verzoek ik u uwc

aandacht te veangen c^p de voordeel ige uitwerkfels

niet alleen , 41? wit beantwoorde Prysvra^en en in»
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feleverde Verhandelingen voortfproten , msar ook

op de zoodanige , die meer zijdelings de natiiurlylüc

gevolgen waren onzer Letterkundige vareeniiiiug.

Of zou het mogelijk zijn , dat eene Maatichappij

van befchaafde en ailen , in meerderen of minderen

trap , geleerde , waarheid en kennis minnende , be-

oefenende en bevorderende Mannen , zoude kunnen

bellaan en werkzaam zijn , zonder elkander te ver-

lichten en te verbeteren ? zonder in deze vereeni-

ging eene aangename verpozing te vinden van de

dagelijkfche zorgen en eene {lemming tot verdraag-

zaamheid en vriendlchap? zonder in hunne zielen

gewaar te worden eene neiging tot ernflig ontier-

zoek, en vooral een prikkel voor de eerzucht, die

Iterke drijfveer voor den fterveling?

Zouden alle deze voordeelen zich bepalen binnen

de Maatfchappij en krachteloos wezen daarbuiten?

krachteloos wezen voor het algemeen belang, ren

wiens voordeele men zich vereenigd had?

De aart der zaak wederfpreekt het , en niet min-

der de ondervinding.

Van grooi-ere Maatfchappijen, welker voordeelige

witwerkingen erkend zijn, zwijgende, geen gewag

makende van die van Londm , Parijs , fVeems ^

Berlin en dergelijke, bepale ik mij tot de Zeeir^)'

fcht Maatfchappij der Wetenfchappen , en u M. H.
als bij de hand, door het veld harer werkzaamhe-

den, nu gedurende eene halve eeuw bearbeid, lei-

dende , zal ik trachten u opmerkzaam te maken op
zulke fchoone vruchten , welke alleen in Ilaat zou-

den zijn onzen roem te vestigen ?



Zeeland mei xijne oude bewoners trok , het eerst

van alles, de aandacht des Gcnootfchaps tot zich.

liet ingekomen antwoord , in het J!\ar 1770. be-

itoond, heeft over dat duistere tijdvak 200 veel

Kcht verfpreid, dat latere Schrijvers 2ich nog daar-

op heroepen*

Vervolgens de menigvuldige vallen of grond"

hraken in de Zeedijken , voornamelijk in Zeeland

;

de wijze , om dezelve besi voor te komen , of daar

zijnde, 'tj'poedigst en minst kostbaar te her/lellen.

Drie belangrijke antwoorden van in dat vak i^rvare-

ne Mannen , de Heeren b. nbbbens, b. benoü
en c. DE KANTER werdcn aangenomen en be-

kroond , en gaven aan de onderfcheidene Dijkbe-

fturen de nuttigde inlichtingen»

Het Muntwezen van Zeeland en de voor haar

nadeelige JVisfel - koers door de verhooging van

den zilveren Dukaat of Rijksdaler ontging ook

de aandacht der Beftuurderen niet. Ook niet het
t

afnemen der Zeeuwfche flranden ,— het Armwe^

zen , -— de Staat der Fabrijken , en bijzonder

de Aardrijkskundige gejleldheid van Zeeland en

Staats -Vlaanderen van de oudflc tijden af, dat

zij zijn bekend geweest als afzonderlijke Land-

fchappen.— Alles echter niet- met even gelukkigen

iiitflag ; zelfs is de lantfte zoo belangrijke, zoo

dikwijls herhaalde en aangedrongen V'raag tot heden

toe onbeantwoord gebleven.

De Oost - Indifche Maatfchappij' , dat plegtankcr

weleer van Zeelands en vooral van Middelburgs be-

ftsan

1
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ftaan en welvaart, maakte, in meer dan eenopïigt,

het voorwerp uit onzer zorgvuldige bekommering.

Eerst vroeg men naar de kenmerken en oorzaken

der hcfmettelijke rotkoortfen op de uitgaande O.Ifid»

Schepen , en naar de Geneesmiddelen dier kwaal.

De Vraag werd bekroond ten jare 1776. met de

gouden en zilveren Medaille , die toegewezen wer-

den aan de Heeren veirac en van hussem,
en beide ftukken zijn met voordeel op onze Schepen

gebruikt»

Men vroeg vervolgens^- aan welke Schepen d*

"voorkeur te geyen yvare^ aan Kuilfchtpen of aan

Driedekkers ? en men bekroonde in het jaar 1779. d*

antwoorden van e. lombard en w. udemans,
die aan laatstgemelde Schepen mei goede redenen ,

den voorrang gaven, met dat gevolg , dat men
heeft opgehouden Kuilfchepen te bouwen.

Men onderzocht de beste conjiructie der ScAe*

feh^ tot bevordering van de gezondheid en het §&-

mak der Schepelingen; en het antwoord van den

Heer har g er. werd niet zonder heilzaam gevolg

bekroond met de gouden Eeremunt.

Men wenschte te weten de jtiisjte mate des cir'-

kelboogs van het^-Voorfchip , tot bevo? dering der

fnelheid en wending; en het antwoord van den

Heer^ carnier de st. jülien werd mcL de

gouden Medaille vereerd.

Het lot van oiide en onvermogende Zeelieden ^

't zïj die op Oost- en West -Indien of ten oorlog

ge.



gevaren hadden , werd niet uit het oog verlo*

ren : men x'crlangde een plaf^ en berekening van

ten Hospitaal, en men had het genoegen het gou-

den Eermctaal uittereikeii aan dcnlieer ka ijzer.

Eindelijk bekommerde men zich aangaande het

Zedelijk onderwijs der Zeeluden ^ op deOost-Indien

•varende , en vroeg naar de middelen , om goede

Krankbezockers te vormen.

En ook deze Vraag bleef niet onbeantwoord ;

de gouden Eeremunt werd aan den Heer l. ver-

wijk, en de zilveren aan den lieer i'. haak
toegewezen.

Ziet daar M. H. eene aaneenfchakeling van de

helangrijkfte nafporingen , waarvan men zich dege-

Jukkiglle gevolgen zou hebben mogen beloven, in-

dien de rampzalige oorlog met Engeland, begon-

nen in het jaar 1780 en met oene kleine tusfchcn-

pozing onafgebroken voortgezet, den val van het

Biagtig en aanzienlijk ligchaam derOost-Ind.Komp»

niet verhaast en eindelijk beflist had,

Aan de nagedachtenis van de Hecren Directeuren

B, RADERMACHER VAN NIKUWERKERK^
B. M A T H I A s p O u s en c. c A E N, Bevvindhebbereii

der O, I. K. ter Kamer Zeeland , en niet minder

aan die van den Heer Opper -boekhouder m. vam
VIS VLIET wydenwij een traan van dankbaarheid,

terwijl wij bij hunne ftandbeclden (til ftaande , ons

trachten voor den geest te brengen, wat zij voor

hun Vaderland, voor de O. I. Maatichappy en voor

dit Gfcnooilchap gedaan hebben.

Ook



Ook aan hunnen invloed waren wij den pecunie*

len onderftand fchuldig, dien liet Bataviaasch Ge-
nootfchap ons verfcheidene jaren toezond, tot be-

krooning van uitgefchrevene Prijsvragen t maar welk
voordeel onS ook bij de verwoestingen des oorlog»

ontviel.'

Groot zeker waren de verdienllen dezer voor-
treffelijke Mannen in het voordellen van belangrijke

Prijsvragen, en misfchien in de beoprdeeling der

ingekomene antwoorden, maar grooter nog dever-
dienften van hem , die zijne eigene krachten beproefd
heeft aan de verbetering A&v Nationale Opvoeding:
beproefd heeft met zulk een heerlijk gevolg , dat

de hervorming eerst van de lagere^ bijzonder di
Nedcrduitfche Scholen , en vervolgens van het

ganfche Schoolwezen daaruit is voortgefproten.

In het jaar 1778. Werd door deze Maatfchappij,

op het voorftel van den Hoogleeraar h. j. k r o m ,

de belangrijke Prijsvraag uitgefchreven : IFclke ver-

betering hebben de gemeene , vooral Nederduitfché
Scholen ter meerdere befchaving onzer Natie noo»

dig ? En hoe zou die op de voordeeligfte wijs kun-
nen 'Worden ingevoerd en onderhouden ?

Zeven antwoorden kwamen ten vereischten tijd«

in , waarvan er drie bekroond en gedrukt werden ,

namelijk die van de Heeren h, j. k r o m , c. va n
DER PALM en D C. VAN VOORST.
De Heer krom, lid zijnde des Genootfchaps ,

kon naar den prijs niet dingen , volgens de toen

beftaande wetten , fchoon hij ze dubbel verdiend
had, en nu werd ide gouden Medaille aan den Heèir

III.D.Z.Gew, C* c*



^(•12)-^

C. VAN DpR PALM naar verdieiifte toegewezen,

eu de zilveren aan den Heer d. c. van voorst.

Maar niets verminderde dit aan uwe verdienden,

ijverige en mcnschiievende krom' in plaats van

metaal werd u eehe duurzame en dankbare lof»

erkentenis des Gcnootfchaps in het openbaar Pro-

gramma van het jaar 1780. aangeboden. Met eer-

biedige bewondering fiaren wij uwe beeldtenis aan.

Gy hebt den grond gelegd tot de verbetering van

Keérlands Schoolwezen en alzoo tot onze Natio-

nale befchaving , en hebt dus den roem van het

Zeeuwsch Genootfchap voor altoos aan den uwen

verbonden.

Uwe nagedachtenis blijft onder ons onvergetelijk!

Welke eene zegepraal M. H, op domheid enftijf-

zinnigheid , hardnekkige verkleefdheid aan eerwaar-

dige en vooroudeiiljke gebruiken.' Och waarom was

de Maatfchappij niet altijd zoo gelukkig ?

Waarom bleef het loffelijk en fchandclijk gebruik

«m lijken in Steden en Kerken te begraven ^voovi'^

duren? Hebben dan onze medeleden perrenot
en TE WA T E R te vergeefs die dwaze gewoonte

beflreden ? Was het te vergeefs dat , op mijn voor-

ftel in het jaar 1783 , eene Prijsvraag daaromtrent-

werd uitgefchreven ; al de arbeid vruchteloos,

die door de Heeren van leeuwen en terne,
(aan wien de gouden en zilveren eeremunten naar

verdiende waren gefchonken,) was aangewend;

vruchteloos al de vlyt en moeite, die zich ons ver-

dien-

!

•



dienfi-elijk medelid 's oravezande, ter h^tU
kiiig van een zoo edel doel, getroost had?

Ja, M.H, dit fchijnt zoo , iniraers voor a/s nogf
want de tijd kan verbetering aanbrengen* mt, ,^^

Inmiddels ware het te wenlchen, dat onze jjatir'
uit het weinige, 't geen zij van hareFranfche over*

heerfchers heeft kunnen leeren^hun loiFelijk voor-
beeld in 't (tuk der begrafenisfen Jiever nagevolgd
had, dan in praalzucht en hgtzinnigheid.

Dat wij intusfchen M. H. nimmer aarzelèii , diii

fchadeiijke vooroordeelên , fchoon gewettigd doot
voorvaderlijke irifleilingen en gewoonten , te bedrij-

den, raet de wapenen, die wijsheiden Voorzichtig-

heid aan de hand geven , verzekerd , dat onze po«*

gingen vroeger of later niet vruchteloos zijn zullen*

Hoe vele vooroordeelea van dien aard verdwenen
«iet reeds in onze/i leeftijd, en zullen ijog verdw^
Hén bij toenemende verlichting l

...'i

Maar laten wij tot andere beschouwingen terug

keeren , die ons, gelijk ik vertrouwe, nog nadef
«uilen overtuigen, dat wij niet vruchteloos gezaaid
licbben. ' »ii-;v 3fI-jÉLii:;a -jl. ^ H::;aJ'- ,/ -.: .' r-.J

Walcherem overtollig landwater en MiidcU
hurgi ycrzande en opge/lijkte havenMW^n zich al

aaullonds voor mijne verbeelding.

Konden er voorwerpen zijn , onzer aandacht
laeer waardig drtn deze ?

"•H.-

. Gij waart het , eerwaardige öft ij ï* h o ü 1 1 d\<è

.liei Geaootfcriap op beiden oplettend maakte.

Ca 0|
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Op uvf voorflcl werd in 't jaar iSoi, eene Prijs*

Vraag nitgcfch reven , aangaande de middelen tot

Verbetering iier 'water- ontlasting van dit Eiland ^

en gij hadt het genoegen , uit verfcheidere Priös-

vragen driejaren later, die van ons medelid den

Heer schraver bekroond te zien.

' 'tb waar, het ontkennend gedeelte van 's Mans

Voordel (.het niet doen van afdamraiDgen , het niet

boutven van Watermolens) is gevolgd, maar niet

hetftellige, de aanbouw,van eene nieuwe Sluis aan

de Noordzijde des Éilands , bij den Oranjepoldcr

,

of, zoo mogelijk eene Sluis op de Vlisfingfche ha-

ven uitwaterende , met een Watermolen bij dezelve

en nog een Watermolen, malende op de gracht van

Vere. Maar zou zijn voorflel vruchtelooi geweest

zyn , Indien de uitvoering tcrftond bij der hand ge-

nomen ware, en de toenemende verzanding der

Riiddelbnrgfche hayen na verloop van twaalf jaren

zyn plan niet had doen vervallen ?

,,. Met reden mag men hieraan twijfelen. Bovendien

Jieeft de bekroonde Verhandeling gediend , om de

klagten over de gebrekkige waterloozing van het

Eiland te wettigen , de aandacht van het Beftuur

daarop meer te ^vestigen , en alzoo aanleiding te

.-feven tot die verbetering , waariii wij ons thans ver-

heugen mogen , en verder (gelijk ik hoop) zullen •

verblijden.

Even eens is het gelegen M. H. met het belangf

tyk. onderwerp der Mtdddburgfche Hayen, waar

omtrent , op voordel van den Heer drijfhout
ifl den jare 1S03., eeue Prijsvraag werd uitgefchrc-

*<• vcu.—



ren.— Een der antwoorden , daarop ingekomen,

werd, na lange onderhandclinffen , in 1806. be-

kroond , en de gouden Medaille aan deu Heer

THOMAS SP E LEVE LD tocgewezen.

Het Antwoord van den Scbrijver , met den driik

gemeen gemaakt , vermeerderde . de algcmeene bc-

laiigneming en gaf aan de Komrnisfie , bij onzen

Koning omtrent de verbetering der Middelbiirgfclie

Haven aangefteld , belangryl^e inlichtingen.

Gij iierinnert u M. H. in welken ftaat , volgens

algemeene geruchten , de deliberatien waren , toen

een onzer Leden, de ijverige en werkzame pous,
op den I, Februari] 1815. eene belangrijke Voorlezing,

deed op dit onderwerp , en een geheel iii€uw plan

mededeelde: een plan, 't geen ter kennis van Z.M.
gebragt en naar behoorcn onderzocht, eindelijk is

goedgekeurd eu uitgevoerd. Dat het , onder den

zegen des Hemels , lang moge dienen tot bevorde-

ring vanden Koophandel en tot vermeerdering van

den welvaart van Middelburgs en van Zeelands in-

gezetenen !

^

Ook de Landhoww van Zeeland ontging de aan-

dacht niet der Zeeuwfche Maatfchappij. Zij wilde

de ooraaken weten van het Brandkoren ; dat fcha-

delijk verfchijnfel voor de veldgewasfen , en daarbij

de middelen, om de uitwerking daarvan, zoo veel

mogelijk, te weren.

In het jaar 179a, werd er eene Prijsvraag over uiN

gefchreven, waarop drie antwoorden inkwamen,

iie weder aanleiding gaven tot eene nieuwe Vraa^:

Cs In
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Jn hoe ver namelijk de aangeprezene hulpmidde-

len door de ondervinding waren goedgekeurd.

Niet vruchteloos was ook deze gedaan. In 1799.

werd aan hendrik ponse. Landman te G^cr-

jfliet ^ de gouden Eeremunt naar verdienften ge-

fchonken, en zijne Verhandeling niet een uirtrekfcl

der drie anderen , door de vlijt van den Heer d r ij f-

HOL'T vervaardigd, met den druk gemeen gemaakt,

ten einde te dienen ter onderrigting van den Land-

man ; aan welk oogmerk ook het een en ander ge-?

lukkig heeft voldaan.

Mij dunkt, M.H. gij ontflaat mij van verder be-

toog en verlangt gcene meerdere (talen van deu

gelukkigen uirflag onzer werkzaamheden.

Of moet ik nog fpreken van de bekroonde Prijs.

verhandelingen van den Heer van solingen,
pver de waardij der Wis- Natuur- en Teekenkiinde

fn de middelen , om de aanhering dier IVeien-

J'chappen voor min vermogenden gemakkelijk t»

piaken ?

"Van die van den Heer andrea s bonn, een

. onzer oudfte Ledcji en nog in leven , over dtfckik-

gingen, dtior geleerde Maatfchappijen te maken
gm eikanderen te onderjleunen

;

Van den Heer mi c h e l , over de Catharah

Koortj'en ;

Van den Heer de moraaz, over de onver'

V^chte vsrfchijning der Kinder^okjes ^

Va»
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Van maar gij verfchoont mij van ver-

dere proeven, en vergeiioL-gt u met die, welke ik

u uit vele andere en meerdere heb medegedeeld.

Het is zoo : van de drie en tachtig iiitgefchrc-

vene Prijsvragen , zijn er flechts zi^vcn en twintig

niet de gouden Eereraunt bekroond :

Maar dit bewijst , mijnes erachtens , voor de

voorzichtigheid , bij de algemeene Vergaderingen ia

de beoordecÜDg der antwoorden in acht genomen.

Welligt haperde er iets aan de redactie der Prijs-

vraag, of de termijn van het in te zenden antwoord

was te kort; of de ouiftandigheden des tijds 'on-

gunftig ; of de beantwoording kon men alleen van

een zeker bekend man verwachten , die of door

zedigheid weerhouden of door menigte van bezig-

heden werd verhinderd.

Gij weet het M.H. welke fchoone lesfen en voor»

fchriften onze voormalige Secretaris , de geleerde

en eerwaardige o. kuipers, ons aangaande het

voorftellen van Prijsvragen heeft medegedeeld en

nagelaten.

Ook zijne gedachtenis blijve onder ons in ze-

gening

!

Bovendien eene Prijsvraag kan de hegeerde uit-

werking doen in meerdere of mindere mate, fchooa

zij nimmer beantwoord , veel min bekroond zij.—
Gelijk ik zeer gemakkelijk in ftaat zijn zoude om
met een recent voorbeeld te bewijzen, indien ik niet

vreesde den fchijn te hebben van mijne eigene po-

ging toe te juichen,

C 4 Bui-
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Buiten twijfel moet men aan Prijsvrngen en Ant-

woorden van practijc/ie nuttf^heid den roorrang

geven boven YV^ijs^eerige bufpicgelingen en geleerde

Verhandelingen, En van cerstgetaeldc fprak ik dus

ver voornamelijk.

Dan , het ontbreekt ons niet aan voortreffelijke

Verhandelingen , met het gouden eermetaal be-

kroond , van eenen geheel theoretifchen inhoud,

maar vruchtbaar in nufige gevolgen , of dienltij

tot opheldering yan duistere vakken üergeleerdiieid.

Ik mag uwe aandacht niet niisbrniken , en zal

daarom uit de bekroonde Prijs yerhanddingen

flechts die aanftippen , welker enkele opnoeming

mijne (telling regtvaardigen moet.

Denkt dan aan die van de Heeren van i pe-

ren, PAP DE FAGARAS en FERWIN OVer

de gevolgen., die een Natuurondc} zoeker mag af'

leiden uit de reeds gemaakte "waarnemingen ; aan

die over de oudfte Bewoners van Zeeland , — aan

die over Ac Dea Burorina ,— over Apollonius van

Tijana ,— de Hoekfche en Kabellaawwfch^, antcn^gm

beden ^ ea andere.

Wilde ik nu nog verder uitweiden en uwe aan-

dacht bepalen op den ruimen voorraad van waar-

nemingen en ophelderingen in onze i/itgegeyene

Verhandelingen , welke nuttige bgdragen voor de

kennis en gefchiedenis der Heel- Genees* Wis- e,n

Starrekundc , der Oudheid- en Penningkunde zou,-

den zich aan uwe befchouwing aanbieden.'

Heb ik laeer ts doen , dan u de namen te noe-

met)
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mcji van cenigen dier verdiendeliike Schrijvers , onj

van uwe toeltemming mij verzekerd te houden.

Herinnert u dan uit velen de fchitterende namen
van BaJfter, Bonn, Bommei Brahé, van
Damme, Drijfhout, Er me rins. Fokker,
Galland at, vauGhert, A.'sGravezande,
O. Z. va n Haren, Houttuin, van H u s fe m ,

van lp eren, de Ka n ter. Kuipers, Mee hain,
de Moraaz, Nieuwland, Oosterdijk, van
der Palni, de Puijt, drie Reitzen, Slabber,
van de Spiegel, Tjeenk, Voltelen, te

Water, Winkelman, Paulus en Gerard
cfi Samuel de Wind, van Wijn en menig-

vuldig anderen.

Dat ik niet te veel gezegd heb, kan u met een

opflag van het oog, voor een grcot gedeelte blijken

uit het beredeneerd Kegister ^ met gi-oote vlijt

vervaardigd door den vvaardigen d st. ijfho u t,.

Lid en Thef'aurier van dit Genootfchap, en uitma^

kende het He Stuk van het XII. Deel onzer Ver-

handelingen.

Een (luk van groot belang voor 'tGenooifchap,

't geen ook altoos van 's Mans vlijt en fchrander-

heid zal getuigen.

Dus ver M.H. heb ik getracht u te overtuigen,

dat de Zeeuwfche Maatfchappij der Werenfc happen

in den afgeloopen kring van vijftig jaren aan hare

beftemniing heeft beantwoord en een rijken oogst

van vruchten voorrgebragt. '

^lijne poging zal ook , gelijk ik vertrouwe , niet

C 5 ver-



ergcefsch geweest zijn : vooral , wanneer gy voor

«wen geest terug roept al den tegenftand , waarmede

dn Gcnor-tfchap iedert het 1771. tewerfteleii had,

gelijk ik in mijne vorige Aanfpraak van den 21.

Jainiarij dezes Jaars heb aangewezen.

Maar hoe veel hooger nog ftijgt onze bewonde-

ring, wanneer wij het oog werpen op de breede

lijst van nutti§e en aangename Foorlezingen , fe-

dert den aanvang onzer maatfijhappelyke vereent-

ging tot hier toe, gedaan in de maandelijkfche

bijeenkomsten en algemeene Vergaderingen , mitsga-

ders in die van Heeren Directeuren

!

Aan uwe werkzaamheid, ijverige laf on t!

zijn wij die kennis verfchuldigd ! — Maar bij den

v./ierook , dien wij de edele ichrijvers en redenaars

gaarne toezwaaijen , hoe fmert ons het gemis van

zeer velen dier lettervruchten , bij gebrek van toe-

gezegde {ifschriften

!

En nn zoude ik mijne rede kunnen befluiten, in-

dien ik niet dacht, alvorens het overzigt onzer let-

terkundige loopbaan te flaken , eenige weinige 00-

genblikken te moeten (lil flaan bij de beeldtenisfen

onzer voornaamfte Begunftigers en WeldoenerSé

Zonder de mate hunner edelmoedige giften te

willen vergelijken, ftaat gij mij nogtans toe, dat ik,

uit velen, mij flechts bij weinigen bepale.

En dan trekt mij uwe beeldcenis bijzonder aan,

edele van de per re! rijk zoowel in gaven des

geluks, als der wijsheid, hebt gij niets onbeproefd

gelaten, om in dit Mufeiim den zetel te vestigen

voor het onderwijs vaa VVetenfcliappen en Kunden !
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Aan de edelmoedigheid uwer nagelatene VVedmre,

Vrouwe jacoba vam den branob \shct Na-
tuurkun4ig Gezelfchap en de Akadcmie van TV^-

kcn- en Bouvfkunde de eigendom van dit Gebouw
en van hec kostbaar i*/*?^^'/*?.'/^/»?, daarin bewaard,

verfchuldigd.

Hoe veel belang gij ook in onze Maatfchappij

fteklet, is uit weinige proeven gebleken; bijzonder

uit de inftclling van een bijzonder Üeparteinent voor

Middelburgs toen nog de zerei der Maatfchappij

in VUsfingen was gevestigd.

Had niet een ontijdige dood uwen levensdraad

,

tot aller droefheid, reeds in het jaar 1790. afge-

fnedeu , hoe zou het grootfche en doelmatige uwer

Wiilberaamde inzlgten , tot vermeerdering van den

bloei der Kunften en Wcteufchappen zich hier heb-^

ben ontwikkeld !

Maar ook gij van de pbrre! deeldet in het

lor van ander: groote Mannen , naarde aj^nmerking

van uwen Lofredenaar, den weü'prekenden vaii

der Palm, dat uwe verhevene bedoelingen op de

onvolmaaktheid der menfcheiijke ma.itfchappij als

fchipbreuk leden, en dat gij, ten loon uwerbelang-

looze opoffering, de wereld heb moeten verlaten,

met deze bewustheid : Ik heb iets groots 'willen

verrigtenp

Wat gij waart , winkelman» wat gij voor
ons bcftaan gedaan hebt , 't geen duizend gefchen-!.

-ken overtreft, fcheifte ons uwe on onze vriend

DRijFHOüir, in de Lofrede, die ons aan heai

Xoo wel als aau u altoos zal herinneren.

Ge-



Gedoog, dat, zoo dikwijls wij uwe bceldtenis

aanftaren , wij aan uwe nagedachtenis de hulde

toebrengen van onzen eerbied en dankbaarheid.

Gij hebt wel, edele en arbeidzame de la ruc!
geen deel kunnen nemen aan de vestiging onzer

fvlaatfchappij, wegens eene lange ongelukkige on-

gefteldheid : maar gij verdient de eerde plaats onder

de haiuHiavers van Zaelands roem.— Een hoog-

moedig letterzifter moge de Zeeuwen voor een hoop

zeebonken , fchippers en kapersgasten hebben uit»

gcfcholden : gij liebt door de uitgave van uw Gtf-

httcrd ^ Heldhaftig en Staatkundig Zeeland ons

eeuwige laaren geviochtin , en w^ — gaarne leggen

wij onzen dank op uwc Grafzerk neder.

Cpzettelijk is nimmer uw naam onder ons ver-

eerd. Ook gij DE tA Riië! zijt fchier vergeten

in de Siad, waarin gij regt gedaan hebt: maar gij

Xült in mij eenen verdediger uwer nagedachtenis

vinden op de eerde onzer najaars biieenkomften,

indien het God behaagt mij tijd te verkenen en het

mÜJie krachten toelaten.

En nu M. H. heb ik het pnuitfprekelijk genoe-

gen u op te leiden voor het beeld van den grooten

yiisfinger, den Luitenant-Admiraal ds r u jj t e r#

De Ilecr cromstrien ev ertsen. Oud*

raad der ilad Middelburg , gevoelig voor hetgeen dit

Gcnoorfchap onlangs deed, tol opluistering van den

roem zyner heldhaftige voorouderen, de Luitenant-

Admiralen JAN ca CORNELIS EVKRTSEN»
2oiid ons dit uitmuntend, door het pcafeel van

d?«
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den beroemden B o 1 vervaardigd , Schildernuk , om
te dienen tot een voortdurend bewijs zijuer er-
kentenis en die van zijn geflacht. Hij ontvange
daarvoor bij vernieuwing de verzekering onzer har-
telijke danlcbaarheid

!

Ook u edelmoedige , van kinsberoejw;
brengen wij toe den welverdienden lof. Gij hebt
ons niet fleclits in flaat gefield , om almede de af*
beelding van den grooten de r ü ij ter , uit uwoi
naam

, aan 's Lands Zeemagt te Vlisfingen aan se
bieden, maar gij Ichonkt ons bovendien het wd-
getroffen tafereel van den beroemden Zeeloots
FRANS N ^ E R E £ o ü T , beiden verfch uldigd aaa
het pcnceel van den ijverigen en fchranderenBo urjé,
«ns verdienftelijk mede -lid.

Maar hoe véle gefchenken , "kostbare en zeld-
zame Voorwerpen , bezitten wij • die echter thans
voor ons oog zijn verborgen , en welker befchou.
'«ving ons menigen milden Begunftiger herinnert

3

• Onze Boekverzamcling, welke eeiien vrij goedaa
•voorraad bevat vamiuttige en zeldzame Boekea,
ons Kabinet van Hoorns en Schelpen, 't geen zesi'
fchoon is , ons Munt . kabinet , de Verzamding
van Naturalia, Oud- eit Zeldzaamheden, zij aJlea
zijn fprekende herinneringen van vele edelmoedigi
begunftigcrs en fchutsheeren.

Onvergetelijk blijven ons uwe namen, verdkii.
llclijke Mannen! Adriaan Moens, Adriaaa
Iztac Hur-gronje, Steven Matthijs Snouck
Ilurgronje, Braadt, Jacobus VViUemfeïi,

Ploos



pioos van Amftcl, Jacob Hendrik Schofer,

€Tf A. J. C. Lampl'ins.

Met dankbaarheid herinneren wij ook ons uwe

^efchenkcn, vriendeliike Eegunlligers Ackermans,

B o m r.i e , B o d d a e rt , K i e n v a n C i 1 1 e r s ,

.Verbtije van Citters, Ermerlns, dé Fre-

lacrii, Gerard, 's Graveiiande, Gallandar,

van JrUren, Hofstede, van Iperen, Kluit,

Lafont, Lammens, Loiiiisfen, Rethaan

Macaré, Mauritz, van derMiielen , Nieu w-

4and, Nebbens, de IHiijt, Raderöi ach er,

.Raepfact, Reitz, de Smidt van Roijen,

Slabber, Slicher, P. G, Schorer, P. !. Serie',

C. J. Serlé, van de Spiegel, Verdooren,

Vos, de Wind, van de Wijnperfe, te Water,

Willem fen, IJ p e ij en vele andere.

Wij herinnereiT ons ook uwen arbeid en ge-

fchenken. ijverige Secrctarisfcn onzer Maatfchappij

Brahé, Tjeenk, te Water, Kuipers, van

P (> o r n , V a n R o V] e n , D r ij i h out en d c K a n t e r.

Onvergetelijk blijven ons uvt^e Vv;rdienftt;n en wel-

daden.
'

En alzoo meen ik M- H. mijne rede te kunnen

befluiten. Gij zult , gelijk ik vertrouw , het ge-

brelikigê daarvan wel wilkn verlchoonen , aanvul-

len,': geen ik mogt verzuimd hebben, verbeteren,

't geen min gelukkig mogt zijn uitgediukc.

Ontvangt dan , M. H. mijnen hartelijken zegs-n-

weusch luet dezen plegtigen dag, den yijfticucn



Jaardag onztr Maarfchappij. Weest kin^ de blijde

getuigen van haren bloei en voorlpoed en met on-
zen Koninklijicen Deichermer de ijverige en edel-

moedige Scliutslieeren van liaar beftaan!

Een harer eenle oprigters , de grijze en gs-
leerde te water, verzocht mij bij u de tolk

te willen zijn zijner opregte deelneming. Hieraan
voldoe ik gaarne, hoezeer het mij en zeker u alle»

fmart de perfonele tegenwoordigheid des waardigeii

Mans op dezen dag te misfen.

Heil ook u , verdienftelijke slabber! uwe te-

genwoordigheid verblijit o»s. Ook gij waart een
der eerfte ftichters van dit Gebouw, 't geen gij, na
verloop van vijftig jaren , nog a's een fieraad van
dit gewest , als een Monument van voorvaderlijke
voorzorg , heerlijk moogt zien prijken I

Zeldzaam voorregt ! Dat het nog lang moge
voortduren! Dat de Goddelijke goedheid u, bene-
vens uyyen onmiddelijken voorganger, te water.
nog lange jaren fpare : en dat alzoo de fierlijke

kroon der grijsheid , op ulieder achtbaren fchedel
prijkende, niet dan fpade plaats make voor d«
kroon der Heerlijkheid 1

En nu M.H. wat blijft er over dan deze aanfpraak
te befluiten, met mij (gelijk ik vertrouwelijk doe)
bij herhaling aan te bevelen aan uwe vriendfchap ea
toegevenheid

, welke ik wegens het klimmen mijner
jaren en ligchaams zwakheden verder meer en meer
zal noodig hebben ; den God der VVetenfchappen,
voor zijnen bijaaad te danken, alle onze belan-

gen.



gen , tiJËonder die van deze Maatfchappij , aau

zijne gunst en befelierming op te dragen

!

De Heeren van deinse en epkema aange-

nomen hebbende , die taak voor mij te vervullen ,

zult gij. 'nog wel eenige oogenblikken willen aan-

Iiooren : en eindelijk aan onzen Secretaris d e

KAN TER gelegenheid geven, om deze plegtigheid

met een Slotzang te eindigen.

De God der Wijsheid en Wetenfchappen ver-

hoore hunne wenfchen , die ook de onze zyn, tot

keil en zegen onzer Maatfchappij!
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MIlNÈ HËËREN!

ZEER GEËERDE MEDELEDEN!

O.'nder de menigvuldige drijfveï-en tot nuttige

en edele daden behoort buiten twijfel de Eigen-^

liefde , eene diift, door den weldadigen Schep-»

per, in het hart van lederen mensch zooi diepiii-*

geprent , dat zij door somraige Wijsgeeren , niet

ten onregte misschien , voor het beginsel yan alle

zedehjk gevoel gehouden is.

Onverschillig te zijn omtrent zijnen goeden naam/

belioort zekerlijk niet tot de gewone karakters del"

menschen. Wie zou , bij de bewustheid van on-^

scliuld
,
gaarne voor misdadig willen doorgaan h\\

zijne medemenschen ? Wie stelt geen belang in de

goedkeuring van anderen , bijzonder van bevoeg-»

dé beoordeelaai's , bij de herinnering aan eem'g

nuttig werk of welgemeende poging? Waar is

de man , die te vreden is met de goedkeuring j

met de toejuiching zelfs van liet levend geslacht y

zonder zich te bekommeren over de toekomst?

' Ofzou een vlugtige roem den Held , den Staats^*

man, den Wijsgeer, den Schilder; den Dichiee'

III. D££L. Z. GEN. èk ^^



bevredigen kunnen , zonder hoop , dat de Nako-

melingscliap zijne laurieren ongeschonden laten

zal? zonder hoop, dat de erkentenis en bewon-

dering welligt nieuwe eereteekens daar bij zullen

Toegen ?

Dan de eigenliefde heeft in een welgeplaatst hart

ook nog eene andere en uitgebreidere strekking ,

dan slechts tot het geen den raensch eigenbjk in

zijne bijzondere betrekkingen aangaat.— Kan ie-'

mand, door eene edele eigenheide bezield, niet

onverschillig zijn omtrent zijnen goeden naam
;

bij kan het ook niet, betrekkelijk de eer zijner

Stad- en Landgenooten , in engere of ruimere be-

trekking : hij beschouwt de eere van deze als een

gedeelte van zijne eigene 5 wordt dezelve aange-

rand , lüj kan niet nalaten ter harer verdediging

,

n^ar mate zijner vermogens en betrekidngen , op

te treden , den laster af te weren en te doen ver-

stommen ; terwijl hij hier door zijne met en naast

aan hem levende tijdgenooten aan zich verpligt,

en, zonder dit te bedoelen, de erkentenis ook der

Nakomelingschap, ten minsten u tlokt.

En zoude het U, M. H. ! dan niet welgevallig

zijn eene korte hulde aan de Nagedachtenis van

eenen zoodanigen , door de edelste eigenliefde ge-

drevenen, Man te hooren?— van eenen geleer-

den Zeeuw, die manmoedig opliad, om den roem
:

zijner Landgenooten te verdedigen , zonder dat hem

daarvoor eenige openbare danji opgedragen , of zij->-

ne
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ne nngpdaclitp'i's immer opzettelijk vcreerj Is.'^(a)

Aan deze slechts flaauw gesclietste trekken öp-

kent Gij zeker den verdienstelijken '-'?. r\

PIETER DE LA R U 'È
,

'^^^

den beroemden Schrijver van het Geletterd
y

Staatkundig en Heldhaftig Zeeland.

Reeds bijna acht en veertig jaren rust hij in

het stof! Welaan dan, terwijl wij zijne beeJdtenis

aanstaren , laat ons de hulde onzer erkentenis' op
zijne Grafzerk aan zijn koud gebeente dankbaar

bewijzen.

En hoort gij , Mijne Heeren ! uit mijnen mond

,

niet eene Lofspraak in den verheven' toon des

Redenaars , maar eene eenvoudige Levensschjets

die Ulieden den werkzamen , maar onf^elukkioeH

Man, 'naar waarheid, gelijk ik hoop ,. zal doen
kennen , wel niet zoo als Hij zulks verdiende >

maar zoo veel mijne krachtenen de voorraad mij-

ner naspeuringen liet toelaten.— Verleent mij-

Mijne Heeren
! Uwe toegenegene aandacht en toe-

gevendheid.

A 2 De

(^) De geleerde g.de wimd, Hoogleeraar inde Ontleecll{

.
Heel- en Vroedkunde aan het Middelburgsch Athenjsiim,-
heeft nogtans in zijne redevoering de praclaris Zelatjdonm
mcritis in rempubUcam litterariam AP 177S aaude nagedach-
tenis van De la Ruê de hulde van eerbied en dankb«a;'i
Jieid naar waarde toegebragt.
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De Ouders van onzen De la" Ruë woonden

te Middelburg: aldaar was zijn Vader Pieter Ds
la Ruë (uit een aanzienlijk Fransch geslacht ge-

boren en gehuwd aan Maria van de CLaver ,)

een yoomaara en mim gezegend Koopman.

Geboren te Middelbm-g den 3o. Mei 1 696 , ge-

noot de jonge De la Ruë de voordeden eencr

verstandige opvoeding. Al vroeg gaf hij bewij-

zen van eencn goeden aanleg en van lust tot de

Diclitkunde, Ook waren de voordeden des Koop-

handels , in het vaderlijk huis blijkbaar , hem niet

onverschillig : zoo dat hij meermalen zijn vej litn-

gen te kennen gaf, om ook tot don Koopliandel

te worden opgeleid ; maar hij moest onderdoen

voor 's Vaders begeerte , en , na de lessen aan de

liatijnsche school van Middelburg met lof te heb-

ben bijgewoond , zich in het jaai- 1712 naar Lrij-

dens Hooge School begeven , ten einde zich toe te

leggen op de kennis der Rcgtsgeleerdheid. Hij

jnogt , bij het verlaten van het Middelbm-gsch Gym-
nasium , met veel bevalligheid, cene redevoering

gehouden hebben de Juris prudentia Roniano-

yum , deze Wetenschap beviel noglans zeer wei-

nig aan den jongen De la Ruë, die meer smaak

bezat voor de Taal- en Dichtkunde , dan voor de

vergelijking en nasporing van vreemde wetten ,

Vele eeuwen oud en gemaakt voor een geheel an-

der Volk. Gelukkig echter waren de zaden van

deugd ea Godsdienst , die in zijn hart reeds vroe-
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ger gezaaid waren , niet verstikt : ook wederliiel-

den hem deze van zedenlooze jongelingen te vej>

gezellen.

Tot Leeraar in beide regten , na het verdedi-

gen cener Dissertatie de modis
,
quibuè testamen-'

ta infirmantur y aangesteld ten jare.iyió, kwam
De la Ruë te rug in zijne geboortestad, zoo on-

gescliikt als ongenegen , om zich op de oefening

der Regtsgeleerdheid toe te leggen.— De Dicht-

kunst vsras en bleef het hoofddoel zijner werk-

zaamheden.

Gelukkig had zich eene dergelijke neiging ge-

vestigd in de hai^ten der Heeren Johan Steen*-

gracht en Pleter Boddcvert , de vrienden zijner

jeugd , naderhand Mannen uitmuntende in kennis,

deugd en Godsdienstigheid ; de eerste , Pensiorsaris

der Stad Middelburg , de andere , Griffier van den

Raad ter Admiraliteit in Zeeland.

Op voorstel van De Ia Ruë wei'd bepaald

eene wekelijksche bijeenkomst, aan de oel'ening

der Dichtkunst en Nederduitsche taal toegewijd :

en zeker niet zonder gelukkig gevolg !— Trou-

wens daar door werd niet alleen onderhnge na-

ijver aangevuurd, maar zij diende ook tot be-

schaving van den smaak der Dichteren en bragt

hen in kennis met den Heer //^. Swanche , Lid

van den Raad van Vlaanderen , bekend door de

Uitgaaf van deszelfs Stichtelijke Rijmoefeningeji,

Bekoorlijke eenstemmigheid , waar eenerlei nei-*

A 3 ging



gïng allen bezielt , en het dool is onderling on-

denio't in nuttiae kennis en Leschavcndc Letter-

oefeningen ! welhaast zag men er ook de vruchlcn

van.

Het Treurspel van den Franschen Dichter Cre-

hillon , Atreus en Thyèstss genoemd , werd door

de Eeeren De la Ruë en Boddaert, in Ne-

derduitsche verzen overgebragt , en in het jaar

1717, door den druk gemeen gemaakt ; terwijl

in het zelfde jaar bet eerste Deel der Dichllle-

t-'ende Tijdkortingen , bestaande in Gedichten

i'cm onderscheiden stoffen en rijmtrant ^ onder

•de zinspreuk Fugant Carmina curas , te Leij-

den werd uitgegeven, gevolgd in 1718 van een

tivcede Deel , waarin zich de Herren Steengracht
,

Jloddaert en T>e la Ruë als Schrijvers voor de

ibeide stukken bekend maakten.

Intussclicn was De la Ruë niet verschoond

gebleven van ambtsbezigheden, die hem aan zijne

geboortestad verbonden. In het jaar 1718. werd

hij tot Schepen verkozen, en in het volgend jaar

tot P.aad der Stad Middelburg , Thesaurier en

.Voorzitter van het Collegie van Kleine raken. Alle

welke posten door onzen De la Ruë met vlijt

en belangneraing werden waargenomen , en de

grootste hoop gaven voor zijne toekon^tige vol-

tomenheid.

IMaar nu begon zich een vale nevel te versprei-

4en over Let geluk van De la Ruë. Na lai]g-



dmlge ongesteldheid verviel hij in eenc zware ziek-

te en krankzinnigheid, die hem drie jaren, mei

afwisselende vlagen A'an rede en vcrhiistsring ,

nutteloos maakten voor zich zelden en voor ande-

ren : tot eindelijk zich de Goddelijke Barmhartig-

heid over hem ontfermde en ecne straal van hoop

in zijnen verslagen' geest deed nederdalen.

Hij was, volgens zijne eigene aantcekcnii^g in

het jaar 1722, in zoo verre hersteld, dat hij het

volkomen gehinnik van eenen wcrkzamen geest

in een tamelijk gezond ligchaam had weder ge-

hregon. Zijne vrienden ontvingen hem met ver-

rnkking , hij hervatte zijne vorige amhtshefUe-

ning; nam weder de pen op, en hewces, door

^ijn onberispelijk gedrag en de stipte nakoming

van zijne pligten , dat hij het vertrouwen zijner

medehurgeren niet verheurd had.

Welhaast aanvaardde hij op nieuw den post

Tan Schepen zijner gehoortestad , en gaf zich voorts

geheel aan de Letteroefeningen en het onderzoek

der Heilige Schriften over, waar in hij door de

Heercn Swanche , Boddaert , Voget , Tf^esse-

lïng , Plevier en anderen ondersteund werd.

Een der eerste onderwerpen der Letterkundige

bespiegelingen van onzen Schrijver was: het cd of
niet geoorloofde van den Schouwburg, 't Geen

liij 'er van gezien had en opgemerkt , had hem
van 't gevaarlijke en nuttelooze daar van over-

reed, zoodanig dat hij meende verpligt te zijn

< A. 4 ' zij-
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«ijne medeburgeren ook hier van te overtuigen.

En ziet hier de gelegenheid , welke zich daar

toe aanbood.

De geleerde P. Burman , Hoogleeraar op

Utrechts Hooge school te dier tijd , die in het jaar

lyii, eene Redevoering had gedaan Pro Comce-

dia, had, misschien wat ruimschoots, het nut

van den Schouwburg aangedrongen , met dat ge-

volg , dat menigvuldige geschriften daar tegen ia

het licht kAvamen , waar in de peisoon van den

Heer Burman en zijn zedelijk gedrag , niet wei-

^ijig werden doorgestreken : onder deze was ook

eene Verhandeling in de Fransche Taal van den

Heer Bivet , sur les Comedies.

Overtuigd van het misbruik en de gevaren van

den Schouvrburg , besloot De laRuë liet werkje

van Rivet , in het Nederduitscli overgebragt , uit

te geven, zoo als hij ook deed in het jaar 1724 ;

gevende hij nog in het zelfUe jaar uit eene verta-

ling der Redevoering van den Hoogleeraar Voget ,

de Natalihus Academice Groningensis,

Van. eigene vinding echter was een Gedicht,

genaamd Schets der Heerlljhlieid , door De la

Ruë, omtrent dezen tijd, gemaakt , en door

liem opgedragen aan den Predikant Bosschaart
y

die den Dichier in zijne verbijstering met raad en

troost bediend had , en het stuk waardig oordeel-

de , om achter zeker door hem uitgegeven werkje,

met den diuk gemeen gemaakt te worden.
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In het jaar 1725, verliet De la Rucde Mitl-

<diü])iu'gsche Begering, en werd door dezelve tot

Provincialen Rekenmeester van Zeeland voorge-

diagcn en bij de Staten van Zeeland aangesteld',

gevende op den duur blijken van deugd en scLran-

derheid : zelfs van de uiterste naauwgezetheid in

zijn gedrag en werkzaamheden , die nogtans Wel-

haast, op het onverwachtst , door geheel andere

bezigheden werden vex vangen,

Op den achtsten van Sprokkelmaand des jaais

IjaS. was de honderd en vijftigste Verjaring

van Leijdens Hooge School plegtig gevierd, door

de Hoogleeraren Francincus Fcibricuis en Pie^

ter Burman, en de eer van Zeeland op eene

schampere wijze aangetast.

Had raen , bij zulk eene plegtigheid , de her-

haling gehoord van der Zeeuwen dapperheid en

heldenmoed ter redding van het uitgehongerd Leij-

den ; had men den lof van Middelbuig hooren uit-

galmen , als welke niet had geweigerd hare klok-

ken af te staan , ten einde daaruit geschut te gie-

ten ten dienste der krijgsmagt , die Leijden zon

trachten te ontzetten ; had men in navolging van

den onsterfelijken Janus Douza , het beleid en

de trouw hooren bewonderen van Lodewijh de

Boisot , Adrlapn TVillemszoon en andere Zeeu-

wen, die niet geschroomd hadden zich tot dien

tocht aan te bijfcden \ men zou zulks nimmer ge-

ïet hebben op i'ekcning van vleijerij ofgrootspraak

;

maar



maar de Zeenwen in l;ct openbaar nit te krijten

als benijders en tegenstanders van Leijdens wel-

verdieade belooning, als slechüioolden en weet-

nieten, ongescliilct voor letteren en wetenscha]i-

pen , en onbekwaam om slechts éénen Man te

noemen , die zich in dat vak had ondcisdieiden

,

en dezen hoon, in eene der plegtigste Vergade-

ringen van Staatsmannen en Geleerden , uit te roe-

pen , met een' zwier van taal en woorden , die de

bitterheid der verwijten nog meerder kracht bij-

zetteden : dit in der daad had niemand kunnen

verwachten — dit moest aller verbazing gaaucie

maken.

Het was de t eleerde en welsprekende Burnian ,

die in bet Carnien Elegiacum , ter gelegenheid

van evengemelde plegtigheid , zich lüeraan on-

voorzigtelijk had schuldig gemaakt.

Ongaarne herhaal ik 's mans onbedachtzame

woorden ; maar ik kan zulks niet geheel nalaten

,

zonder de noodzakelijkheid en waarde der tegen-

spraak te verminderen, llodit er dan van dit wei^

nige.

Na in den aanvang zijner Redevoering, ter zij-

ner bemoediging , de hulp der Zang- godinnen te

hebben ingeroepen , spreekt de Redenaar eerst

's Lands Hooge Magten , vervolgens Leijden , aan.

Hij stelt zich voor den geest den rampzaligen

staat van bet door honger en gebrek uitgemer-

geld Leijden en deszeife eindelijke verlossing; de

aan-



aandoening des Prinsen, de verwaarloozing van,

alierlei soort van onderwijs , en de liooge noodza-

kelijkheid, om daarin' te voorzien*

—

Hij herinnert zich het verbond, tusschen Hol-

land en Zeeland gesloten , en doet het Eiland

Walcheren, 't geen het eerst het Spaansch juk had

afgescliud , voorkomen , als verlangende , ter ver-

gelding zijner trouw eii Vaderlandsliefde , de zang-

godinnen op zijnen grond te vestigen. ,
;

De Prins schijnt genegen het oor te leenen aan

het verlangen der Zeeuwen , en welhaast verspreidt

zich het ontzettend gerucht , dat hooger onder-

wijs den Zeeuwschen grond versieren zal.

Leijden beeft en bekommert zich , dat het na-

ijverig Zeeland deszelfs ouden roem zal wegdra-

gen; het zendt gezanten naar Vader wiiiLÈM,,
die eerst den Vorst aanspreken en nadiïchand :de

Zeeuwen deze woorden toevoegen : . .,.,-. .

QuK , Pater, invidia est, Batavis tibi, femper amatis

Hoc dare munifica mente perenne decus ?

Qiiid tibi ciim placidis , Gens o Ne^timia , Mnüs f

Quid tibi cum miti , Nautica turha , choro?

Fluctibus arcanre turbare quid atria fsvis

. Palladis, et rauco murmure ' templa paras»

Naufraga Vefaui non h«c Dea lirora ponti ,

Otia led tuti dulcia ruris amat.

Pimplseos latices , non falfas squoris uudas,

Indomita Hippotad» qiias agit ira , fitit.

Finde
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l^lnde procellofi , nihil obfto , marmora Nereii

Et vaga discurrat per freta mille ratis

;

Prsdantes cumukt dulci Nehalciinia lucro ,

- Horreaque aligero rumpï lavente Deo.

At mihi Pieridum myfteria casta rclinque

:

Apta magis tacltis funt mea riira facris.

Commendat me Ista qufes , blandique rcccsfus

«

Quique nitens vemo ridet hoiiore locus.

Denique quis Vestra coluit de gente Camenas f

Eloqüio, die, quis, carmine quisve potens ?

Quo mysta prseeunte modos, Zelanda , dicabis ,

Quo, Charitum , postem Vate teneme, domumf

At mihi , Doufa , facros jam vaticinatus honores ,

Pallada privata religione colit.

Scilicet Aemonias lauros, et Thesfala Tempe

- Deferet , et Phoebus litora fola colet!

Stulnis arenofis mutans Parnafia dumis

Culmina, in sequoreis fana locabit agris !

Malit Oronteam viridante refurgere Daphnem

Rure , quod obliquo fluiuiue Rhenus alit.

Wat den grooten Buisman bewogen heLte,

om zoo ver bot te vieren aan zijne Dicliteriijke

vervoering , dat hij niet slechts de waarb.eid der

Geschiedenis te kort doet, maar al zijne gal op

de Zeeuwen uitspuwt, vergetende zelfs de groo-

te diensten , ie zij lei- redding vaa het , door de

Span-.
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Spanjaarden belegerd Leijden, bewezen hadden}

is mij nimmer met genoegzame zekerheid gebleken»

Waarschijnlijk komt het mij voor , dat de eene

ofandere Zeeuw den Hoogleeraar, die weinig te-

genspraak lijden kon, en in deze zijne geheele

Redevoering eene zonderlinge gemelijkheid ten;

toon spreidde , zal hehljen tegengesproken op

eenig stuk van verschil, en misscliien in zijnen

Latijnschen stijl den verfijnden smaak des Rede-

naars gekwetst, zoo dat hij in zijnen toorn, naar

de misdaad van eenen, allen beoordeeld en ver-

volgd heeft.

Wie weet niet , wat er al zij voorgevallen over -

Burnians Redevoering pro CoTUoedia, hoe vele ^

sdiriften daar tegen zijn uitgekomen ? en hoe kij ^

bijzonder het geladen had op de Predikers van den ,

Godsdienst, <lie hij voor te naauw gezet hield ^^^

gelijk de Hoogleeraar Melchior JLeijdekker
,
ge--»

boren te Middelburg, reeds langte voren het voor--'

werp zijner kwinkslagen en spotternij geweest'

Was. [b)

Misschien heeft De la Ruè" zelf reeds, door

de vertaling en uitgaaf van het Fransche stukjer'

van Rwet over de Comedien , den Hoogleeraar

geërgerd.— En zou het dan wel wonder geweest

zijn , dat Burrnan , die de Zeeuwen^ meest al voor

een hoop fijmeiaars eii slechthoofden aanzag, nu

een»

( * ^ Vergel. Saxii Onomast» Tom. V. p. 468.



eenmaal Lewogen weid, om hen op ecne geduclite

wijs in het openbaar door te strijken ?— Maar

wat ook aanleiding moge gegeven hehhen tot zulk

eenen schamperen uitval tegen Zeeland en de

Zeeuwen, zeker is het, (en wie uwer zal dit niet

gaarne erkennen ?) dat dezelve vooral niet voegde

in de openbare Gehoorzaal vaa Leijdens Hooge

School. Wie toch waren, in het jaar iSyi , on-

der den Goddeüjken zegen, de moedige Redders

van het veeg en uitgehongerd Leijden? Hét wa-

ren Zecuwsrhe zeebonken , visschers en boots-

gezellen , rappe gasten , kroes van opzigt , ijselijk

in h'et oog, deerlijk gekorven en veiininkt, die

onder liet geleide van Zeeuvvsche Admiralen , de

Boisots , de de Mooren , de Tf^ilLemszonen ,

(namen, niet dan met eerbied te noemen!) m.ct

inspanning van meer dan menschelijke krachten

,

door viiur en water streefden , het benard Leij-

den roddeden en voedden, en alzoo den grond

legden tot die zelfde Hooge School, die ten hui-

digen dage nog daarvan ten getpige strekt , en

,

gelijk wij wenschen, strekken zal, zoo lang de

Eeuwen duren!

Het waren andere toonen , die eene en eene

halve eeuw vroeger klonken uit de her van den

dapperen en geleerden Janus Douza , den on-

veiscluokken' Bevelliebber van Leijden. Hoort

liem, uit de volheid van zijn dankbaar en gevoe-

lig hai t , bij herhaling den lof der Zeeuwen en

vaa



,vaïi hunnen stouten aanvoerder Louis de Boisot

uitgalmen. In de i^- Ode van het 2C' Boek, ad

Ludovicwn Boïsotum , Batavia ZelajidiajuQ

Classis Prefeciujn', Lui^duno Batavoruni üf-*

bis Liberatorein,

Dignum potenti pectore qul melos

Deducere istis pro mcritis tuis

Potis Loïfe est ? QuisVe verbis

Aiit Claria valet arte tantum

Victoriis tot fingore qui pares

Queat triumphoï ? totque tuas bene

Aeqiiare res gestas canendo

Compofito Boïfote verfu ?

En in de 2 e- Ode van 't i^- Boek:

Camille noster , o Boïfotic3e

Lux gemis , quem Batavi Ordines

Suae esfe Prefectum fimulque

Mattiacae voluere clasfi! — —
O Christianae militiae decus

Loïfe: nam tibi, post Deum

Èt Principem, acceptam, tuisqu»

Auxiliis ferimus falutem.

Quod vivimus quodque aethere vescimur^

Tuum Loïfe est. &c.

Zoo dra de redevoering van den Hoogleeraaï

'Burman gedruktwas , en in Zeelandbekewd werd -

III. DEEIi. Z. GEM. B VeW
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•

Verwekte zij de grootste verontwaardiging.— Be-t

lialve de tastbare onwaarheid, dat Zeeland pogin-«

gen zou hebben gedaan, om de Hooge School ,

door Prins w i l l em den I. , aan Leijden toe-

gedacht , op zijnen grond te vestigen , daar zelfs

dat Gewest in deze zaak niet door den Prins ge-

kend was , schoon het Oclroi voor Leijdens Aka-

demie te MiddeUjurg was gegeven , den 28. vaa

Wintermaand 1574. (c) stieten de laster en ver-

achting, zoo ruimschoots, en zonder voorgaande

uitdaging, tegen Zeeland uitgebraakt, een' ieder,

—

De Heer Johanms Nicolaas Treijtel ^ lutersch

Predikant te Middelburg, naderhand Conreétor

van het Gijmnasiunl Ilhistre aldaar, was de eer-

ste , die voor de eer der Zeeuwen optrad , met

de uitgaaf van een Latijnsch Gedicht
, genaamd

Cslcusma Nehalenniae ZeLandica ad abster-^

gendam mhumanitatgs laheni , nomini Zelan-

dico adsperscmi a Celeherr'uno Domino Petro

JBurmanno , Historiaruni eb EloquentiiS in

Acadzmia Xjugduni Batcworum , Projessore ,

in Carniine seculari , ad decoranduin III.

Acadeniia Lugduni Batavorum Natalem ,

pubLice recitato -— Medioburgi ^'^25,

En

(c) Zie de verzekering der Staten van Zeeland, aange-

haald bij PAULUS Zcelands recht iul ha stichten van eene

J-Iooge School, bladz. 9.

Dat Gouda echter pogingen heeft gedaan , om de Aka-
öemie binnen hare muren te vestigen, is naderhand geble-

Iteai— Zie Aanmerkingen oj^-M Vaderli Hist. Vi. D. p. 119.



^' En zou nu ook De Ia R u ë , een getoren

!^eeuw en aanzienlijk ambtenaar van Zeeland),

zwijgen ? Neen : verontwaardigd over zulk eenen

scliamperen aanval op zijn geboorteland , spreekt

hij den Hoogleeraar aan met ernst en bescheiden^

lieid, in een gedicht, ten jare 1726, te Middel-

burg gedrukt en genaamd : Regtvaardige F^er-

dediging van Zeelands luister tegen den ons^er-

dienden blaam , daarop gelegd door den wijd^

vermaarden en hooggeleerden Heer Pletef

Burman iStc. onder de zinspreuk .• pro Patfia^

Met beleefdheid , zoo betamelijk voor cenen jon-

gen Schrijver , begroet De la Ru ë den Leijdschèa

Hoogleeraar; toont hoe zijne dichtarlijke verbeel-

ding zich zelve tegenspreekt, bovendien strijdt met
de waarheid der Gescliiedenis , hatehjk is en oa~.

dankbaar, terwijl hij ten proeve van Zeelands

letterheldcn , eenige schitterende namen optelt.

Uit zedigheid, ja, heeft De la Ruë zijnen naam'

Terzwegen; misschien uit schroom, om met jeug-

dige krachten in het strijdperk te treden tegen

eenen grijzen Letterheid, die gewoon was zijno

slagen zonder mededoogen uit te deelen , wiens

letterroem door menige eereteekenen in gansch

Europa gevestigd was : nimmer echter heeft de
Hoogleejaar Burman de pen ter zijner verdedi-

gmg tegen den Schrijver opgevat; maar nog vóór

zijnen dood
, (die in 't jaai- 1 ji i voorviel ) bif

<ïe verschijning van het Geletterd Zeeland zicl^

B 2 kuU"?
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kiinnen overtuigd houden van zija ongelijk ; en

heeft zeer waarschijnlijk , aan den avond van zijn

werkzaam leven , berouw gehad van menigvuldige

feilen en driften , waartoe overdrevene eigenliefde

en te hoog gespannene dichterlijke verbeelding
j

hem hadden aangevuurd, (d)

Maar het wordt tijd het oog te vestigen op

onzen Dichter en Letterheid, en op zijne werk-

;zaamheden na het jaar 1725.

De beoefening der Dichtkunst en Nederduitsche

Taal bleef de voortdurende uitspanning van D e

la Ruë , waartoe zijn omgang met de Heeren

iSipancke , Boddaert en Steengracht hem vooral

dienstig was. Hij las vele Grieksche, Latijnsche en

Fransche Dichtstukken , maakte verscheidene ver-

talingen hunner verzen in Nederduitsche Dicht-

maat , maar vooral las en herlas hij de beste voort-

brengselen van den Nederlandsclien Parnas.

Zijne lier bleef op een' zedigcn toon gestemd.

De onderwerpen zij ner bespiegelingen waren allen

ontleend uit den Christelijken Godsdienst en Ze-

dekunde. Eerst gaf liij in 't jaar 1727. in hethcht

eene vertaling van Drelincourts Klirikdichten
,

uit de Fransche taal 5 in 1729 de Christelijke

(rf) De lof, dien de Heer Burmnn aan den Hoogleeraar

Cunaiis, eenen geboren Flissinger t in de meergemelde rede-

voering had toegezwaaid, ware anders genoeg geweest om
^em te overtuigen.



Geloofsbelijdenis en "'t Gebed des Tieerev ^ in

rijm uitgebreid, (een stuk, hetwelk De la Ruë,
en waarschijnlijk te regt , hield, voor een zijner

beste Gechchten) en twee of driejaren later; zijne

Stichtelijke Gedichten , Bijbelstoffen , en Zeeuw-

schen Stedekroon.-— Ook vervaai'digde hij de be-

schrijving der Stad Middelburg, die in het

ff^oordenboek van Hoogstraten voorkomt.

Tusschen beide hield De la Ruë zich ook

bezig met de uigave en overziening der lettervruch-

ten van anderen : als in 't jaar 1 73o , met de uit-

gave der nagelatene Gedichten Van Vrouwe Annq
Rethaan, en Anna Maria Kincentius ; en zoa

veel de spelling aangaat, met de Gedichten van

den Heer Jacob W^illernsen, en het werk van den

Heer Plevier mev dic. Handelirigen derApostelen.

Maar aan een werk van meerder helswz en

omslag had De la Ruë inmiddels de hand ge-

legd.— Niet vergenoegd met door de uitgave van

zijn Gedicht pro Patria , de onbescheidenheid

van den Heogleeraar Burman te hebben aange-

toond , besloot hij tot het zamenstellen epn(ir bere-

deneerde Naamlijst van geleerde Zeeuwen , die zicU-

door hunnen letterarbeid of kunst hadden bekent^

gemaakt , met vermelding hunner lotgevallen j

schriften en levensbijzonderheden , in navolging

van het geen bevorens door Kalerius Andreas,

jpranciscus Sweertius , Aubertus Miraeus, ei\

tójzonder door Adriaiuis Pan was te boek ge-i

B 3 siei4
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Étcld en uitgrgcvcn.— In het jndr 1734. wa«

zj'jn arbeid voltooid, toen hij in hetzelfde jaar

te Middelburg in liet licht gaf zijn Geletterd

Zeeland.— Een werk, -vvel niet verheven boven

alle bedenkingen , ipaar echter geprezen door ge-

leerden en letteroefenaars , wier lofspraken de»

Schrijver van alle zijden toevloeiden.
,(
e )

Hoe veel navorsching, inspanning en voorzich-

tigheid zulk een arbeid kostte, kunnen zij ge-

tuifTon , die zsch immer tocleiden , om de levens-

bijzonderheden van geleerden of andere uitsteken-

de mannen na te gaan, te rangscl-ikken entebe-

oordeelen , vooral bij gebrek aan genoegzame be-

tigtcn, of wanneer er een merkelijk tijdsverloop

lieeft plaats gehad , of de voornoemde bedrijven

op eenen merkehjken afstand zijn voorgevallen.—

Maar hoeveel grooter moet deze werkzaamheid

V/orden , wanneer men zich verbindt , niet tot de

aanwijzing van enkele personen-, omtrent welko

men wel onderrigt meent te zijn ; maar tot de aan-

duiding van allen , die bétrekjcing hebben tot het

ruim vak , waar van men de opheldering zich'

voorstelt , zonder iemand over te slaan !— Ho»
loopt men gevaar van misleid te Worden door

.Verkeeide of partijdige berigteü: van waardige

Man-*

(«) Vergel. de Republiek 'der Geleerden van Septb. eti

Oetober 1734, ptig. 29C— 319 en de Boekzaal van Decembef

1734.— Vrolikhert VUisingsehe Kerkhemel ia de Feorrade^

feladz. £2.
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Mannen uit liet oog te verliezen, of roemrijke

daden en werkzaamheden over te slaan van hen,

wier mindere bedrijven i^ien zojgvuldig gehoekt

fcad! (/)
Gehjk hunne voorgangers , zoo ondervonden

dit Ook DelaRuè', Caspar jBurman , Paquot,

Foppens j Vriemoët , (Jhalrnot , Scheltenia en

verscheiden anderen ; ook zullen deze zwarighe-

den wel altoos zulken in den weg staan, die zich

in dit soort van ietteroefeniniïen tracliten te on-

derscheiden.

Zoo weinig echter werd onze De Ia Ru e door

het gevoel dezer bedenkingen aigescluikt , dat hij,

niet alleen zijn eigen werk binnen driejaren vol-

tooide, maar zelfs aan andere Geleerden, die op.

lijn voorbeeld zich met de levensberigten van

voorname mannen bezig hielden , zoo als G75-".

par Burman , Foppens en VroUhhert , de noo*^

dige onderrigting gaf en belangrijke inlichtingen

mededeelde.

De la Ruë, die hij zijnen Ictterarbeid de eer

van Zeeland , zijn Vaderland , altoos onder het

oog had 1 ontmoette op zijnen weg zoo vele voor-'

treffehjke Mannen, die zonder hunnen naam door

B 4 uit*

(ƒ) De Heer ^. Cann^gkter schreef aan De la Ruë
4en aa Aug. 1735, dat hij met vermaak zijn Geletterd Zte-i

fand had gelezen en een dergelijk ontwerp gemaakt had

Voor de Gelderfche Geleerden. Mogelijk is aan het voor-?

ï>eeld van De la Ruë's Geletterd Zeeland ^ ook het Trtfyff/'ws»
'

ffuditunt v»n C. Burman zijn oorsprong schuldig.



uitgcgevene werken vermaard gemaokt te lieljben

,

nogtans als Staatsmannen of als Zeehelden hadden

uitgemunt.^— Zeiker verdiensten te verzwijgen

,

wat zou dit anders geweest zijn, dan de schan-

delijkste onverschilligheid en ondankbaarheid?

Geen wonder, dat hij het besluit nam, om, be-

halve zijn Geletterd Zeeland, ook te Vervaardi-

gen en uit te geven een Staatkundig en Held^

haftig Zeeland : een voornemen , 't welk in het

jaar 1 736. ook zijn beslag kreeg : zoo dat nu bij

de Zeeuwsche Lietterhelden en Kunstenaars ,

ook de Staatsmannen en Zeehelden optraden

,

om den roem van Zeeland staande te houden.

Ziet daar de vrucht van vijfjarigen arbeid, af-

gewisseld door ambtszorgen en andere letterkun-

dige bezigheden ; maar ziet da^ir ook een blijvend

gedenkteeken zoo wel voor de eer van den Schrij-

ver, afs voor den roem van zijn Vaderland ! Ziet

daar Zeeland verheven boven onverdienden laster

en weelderige spotlust.

Het zegt weinig, in een werk van dien aard,'

ecnige onnaauwkeurigheden op te merken. Het

is zoo, en dat erken ik, Zeelands letterroem zou

niets hebben geleden bij het verzwijgen van som-

mige Schrijvers.— INIaar bouwstoffen voor eene

Gedenkzuil hl] een te brengen, die aangevuld en'

verbeterd kunnea worden: de gedenkzuil vatbaar

te maken voor verfiaaijing en optrekking , wie^

is=-
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is er zoo noisch en ondankbaar , dat hij den eer-

sten aanlegger 2fijnen roem zoude betwisten?

Zoo ooit de Hoogleeraar te Water , ingevolge

zijne meermalen gedane toezegging , het vervolg

geeft van het Geletterd Zeeland , met verbete-

ringen en bijvoegselen van het voorgaande , zal

deze Gedenkzuil hgt het dubbeld harer vorige

hoogte bereiken.

De bouwstofFen zijn gereed en in de daad niet

gering. Sedert het jaar lyio. hebben zoo vele

Zeeuwsche Letterhelden zich door hunne vlerken

bekend gemaakt, dat het mij niet zou bevreem-

den , indien de verzamehng hunner Levensschet-

sen en Schriften meer dan genoegzaam ware, om

een tweede Deel dezes werks, van gehjke grootte,

als het eerste , den letterminnaren aan te bieden, {g)

B 5 Doch'

(^g") Na dat ik dit fprak , heeft het Zeeuwsch Genootschap ^

der Wetenschappen, op voorstel van den Heer La font,,

weleer Vice- President van hetzelve, den 22. van Winter-

maand 1819 tot algemeene droefheid overleden , in de Al-

gemeene Vergadering van den 29. derzelve maand uitge-

schreven de navolgende Prijsvraag, te beantwoorden vooitj

den eersten van Grasmaand 1824.

Vermits het geletterd Zeeland van wijlen den Heer Pie-

ter delaRuë, waarvan de tweede druk is uitgegeven

te Middelburg in het jaar 1-41 , niet verder loopt dan tot^

de geleerde Zeeuwen , die , tijdens hij zijnen arbeid be-

sloot, waren overleden, en er nogtans na dien tijd, rer-^

scheiden geleerde Mannen uit dit gewest zich door hun-'

|Ko Letterarbéid hebbeo beroemd gemaakt.

Wordt"



Doch keeren wij tot onzen Sclirijver wcdei'.

De toejuiching , die liij van aJle zijden ontving,

maakte hem niet blind voor de gebreken van zij-

nen arbeid. Ook werden hem vele aanmerkingen

en bijvoegselen medegedeeld , waar van hij zich

gaarne bediende tot eene veibeterde uitgave , in-

dien het spoedig vertier der eeiste die zoude noo-

dig maken. Ongelukkig echter ondervond hij ook,

't geen meermalen het lot is van letterkundige na-

sporingen , en waar over de Groot zich beklaagde

bij den Gescliiedsclu ijver de Thou : De virorum ,

docirina illustriinn
,

qiii ajuulnosfnere , niorte

ejusque tempore, quctesivi dillgenter , sed pa-
ruTTi adhuc invehi. Nmn plerique hic a littm-

ris tam siint aliejii , ut si quem in cognitione

eruditum habue?'unt , tantinndemde eopossint

referre , ac si nunquam fuisset.

De la Ruë ecliter ging moedig voort : zijn

arbeid wies onder de hand , en hij had het genoe-

gen den tweeden druk van zijn Geletterd Zee-

land in het jaar lyii, te zien in het licht ko-

men
,
geprezen en toegejuicht niet ruinder dan de

eerste uitgave van lySi.

Gelijk

*' Wordt gevraagd : een Vtnolg van het lovengemelde v^erk

^an den Heer De la Ruë, behelzende : Levensberigten

en opgave der Schriften van geleerde en reeds overledene

Zeeuwen, of die overleden zullen zijn met het jaar 18221

te beginnen , daar de Hier De la Ruë zgne naauiro^.'

beeft geëindigd.



Gelijk het gaat in het vak der letteroefenin-t

gen en der kunsten , het verband , waar in zij

staan tot ander Wetenschappen , noodzaakt den

onderzoeker tot nasporingen van onderscheiden^

aard, en biengt hem van heverlede tot eene alge^

meene kennis van zaken en betrekkingen , die niet

alleen zijnen geest versieren , zijnen moed opbeu-

ren , maar ook hem gedienstig de hand bieden , tot

volmaking van zijnen arbeid. En ook zoo ging het»

met onzen De Ia Ruë. Zonder zich toe te leg-

gen op d|ie Vadeilatidsche Gescliiedenissen , werd

het hem onmogelijk de levensschetsen van Staats-

mannen en Zeehelden naar vereisch te teekenen.

Wanneer hij ondernam den letterarbeid van Ge-^

leerden af te malen, dan werd liij dikwijls bekend

met zeldzame boeken of uitgaven. En zoo werd de

Bibliographie een tak van wetenschap en uitspan-'

.ning voor hem , en niet minder de geschiedenis des-

Vaderlands en der Vaderlandsche Oudheden, (hj

Met den eerwaardigen G. de fF'ind, Leeraar

der Mennonite Gemeente , eerst te KUssiiigen

,

en naderhand te Middelburg ^ had De la Ruë
reeds lang eene onafgebrokene vriendschap onder-'

houden. Door de verzameling en i\&\\ aankoop

^an fraaije en zeldzame boeken , was beider ken-

niV

(^) Ik bezit een afdruk van Vogt Catalogus Ithromm

^ariorum , edit. Hamhurgi ffyi, mer wit papier doorschoten
'

en door De Ia Ruë met eigenhandige a«Dteekeniflge»)

X^fpecrderd.



nis toegenomen , zoodanig dat zij vraaghalcen wer-

den voor anderen : ut in omni i^e lltteraria

versatissimi et vere Polyhistores essent , ipsi

epirantex Billiotheca et amhulantia Musea:

gelijk zich de Heer G. de TP'ind , HoooJeeraar in

de Ontleed-, Heel- en Verloskunde bij het Athe-

nseum te Middelburg , zoon van bovengemelden

G, de /'F'ifld in zijne fraaijc Redevoering de Prce^

claris Zt^landoru/n merttis uitdrukt.

In het jaar 1 734, hield zich de Heer H. Canne~>

gieter^ Bector der Latijnsche School te Arnhem,

op het verzoek van den Heer E. van Dishoeh,

Heer pan Domburg , bezig met het nazien en

doen afteekenen van de beroemde Domburgsche

Oudheden , zoo Steenen als Penningen.

In dezen moeijelijken arbeid ondersteunde en

vergezelde hem de Heer De la Ruë met alle

vlijt , bezorgde hem meer dan honderd Penningen

en den toegang tot beschouwing van anderen

,

nog bovendien eene kleine beschrijving gevende

van de Stad Domburg. Ten overstaan van De
la Plu^ werd ook in liet volgend jaar het vcr-

diag tusschen den Heer van Domburg en den

Heer Cannegieter gesloten, nopens het in plaat

ÏDrengen en i^itgeven der Domburgsche Oudhe-.

den: helaas! dus ver, wat de uitgave betreft,

onder de vrome wenschen gebleven, maai' eerbie-

diglijk afgewacht van den Hoogleeraar te Water^

èi'i de Commentariea en jPkten van Canmgieter^
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bezit ( / ). Mogt de iioop , die de waardige Man
op de mededeeiiiig daar van gaf in zijne Narra-
tio de rebus Academice Ljugdiuio Batava , niet

minder dan op het p'er.polg van het Geletterd

Zeeland , door zijne booge jaren en anderen let-

terarbcid niet worden afgesneden !

Het jaar 1741. was voor De Ia Ruë het

roemwaardigst en te gelijk het treurigst zijnes le-

vens. De tweede uitgave van zijn Geletterd Zee-^

land , nu aanmerkehjk aangevuld en verbe-

terd , voltooide zijnen roem en vermeerderde zijne

genoegens aanmerkelijk. Gewoon dienstvaardig^ea

behulpzaam te zijn aan andere Schrijvers, wei-

gerde hij ook niet, om ook in dit jaar, met den

Keer P. Boddaert^ de hand te leenen tot eene

verbeterde uitgave van de Delices des Pais-bas^

naderhand te Brussel gedrukt en uitgegeven.

Maar in Slagtmaand deszelfden jaars overviel eene

zware galziekte den ijverigen De la Ruë, en,

na de genezing daar van , eene hevige zinking-

koorts, dienogtans zijnen geest niet belemmerde.

Och ware hem dit voorregt bijgebleven ! Doch

,

toen zich aanmerkelijke verstoppingen openbaar-

den in de edelste deelen des iigchaams, verviel

hij ia de grootste somberheid , die eindelijk tot

eene volkomene Melaiicliohe en onbekwaamheid

tot

O') Zie eeneu brief van den Heer H^ Cannee,ieter aac

De la Ru e vna i. December 1741.
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rtot alle redelijke werkzaamheden oversloeg , en

die hem is bij gebleven tot aan zijnen dood, die:

Bog negen en twintig jaren achter bleef.

Wegen en t^vintig jaren sleet hij zonder eenig

nut of genoegen voor zich zelven ofvoor anderen

,

tot smart van zijn geslaclit en vrienden , en tot een

wezenlijk verhes voor de wetenschappen : een

treurig voorbeeld van menschelijke broosheid , zoo

vernederend voor het hoog gevoelig hait, als op-

VJ^ekkend tot dankbaarheid en aanbidding.

Maar bedekken wij de laatste jaren van het treu-

rig en anderzins werkzaam leven van den voor-

inaals zoo schranderen De Ia Ruë met den slui-

jer der weemoedigheid , en veroorloven wij ons

niet te onderzoeken 't geen de ondooi-grondelijke

Wijsheid goedvond

!

Hij stierf eindelijk te Middelburg den eersten

van Wintermaand 1770, in den ouderdom vait

vijf en zeventig jaren en zes maanden , zonder

immer gehuwd te zijn geweest, of zonder (zoo

veel mij bekend is) tot het volkomen gebruik

zijner rede hersteld te zijn. Zijne stoffelijke over-

blijfsels werden ter aarde besteld in het Audito-

rium dezer Stad , alwaar ook 's Mans \Vapenschild

pleeg te hangen , dat naderhand echter verwisseld

is met zijne beeldtenis , in het jaar 1 759. vervaar-

digd blijkens een latijnsch Vers op de keerzijde.

Weinige dagen voor zijnen dood maakte de

Heer Ds la R.uë voor zich zeiven ditGrafcdirilt

:

^^ _ Hier
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Hier ligt er een, die in zijn leven

Meer zondigs heeft dan deugd bedreven.

Het luttel goed, dat in hem was.

Hield min gehalts dan stof of asch.

Van 't kwaad gaf hij de schuld zich : de eert

Van ''t goede alleen aan God den Heere :

En zogt demoedig , 't einde raads '

Kij Jesus al zijn toeverlaat, (i)
)

De Geschriften, die De la Ruë heeft nage-

laten , waren menigvuldig en van allerlei aard,

meestal Gedichten over Godsdienstige onderwer-

pen; doch allen, zoo verre zij na het jaar 1741,

opgesteld waren , in meerdere of mindere maat

,

blijken diagende van een ontsteld brein en ver-

warde begrippen.

Het zijn zijne vroegere werkzaamheden , die

zijnen roem moeten scJiragen. Zijne Gedichten ,

schoon hier en daar iets sierlijks bevattende , dra-

gen meer den stempel van vi'ome eenvoudigheid

dan van dichterlijke verbeelding : (/) maar zij-

ne andere werken in onrijm met name het Ge-^

letterd , Staathwidig en Heldhaftig Zeeland

verdienen den grootsten lofj en vooral de dank-

baar-

(*) Dergelijke gevoelens stralen overal door in 's Man»
Levensberigt , door hem zelven vervaardigd en geëindigd

in het jaar 1^41. ,

( / ) Vergel. de Fries Proeve smcr Geschitd. dir VadtrU

(iich. kunde, 11. D. hl. 123.



baarheid der Zeeuwen , voor wier eer en roeia

hij alle zijne krachten inspande.

Indien ik in staat geweest ben , Mijne Heeren!

ü daarvan te overtuigen, indien ik in uwe har-

ten den schuldigen eerbied aan de Nagedachtenis

van Pieter de laRuë heb mogen opwekken

of verlevendigen ; indien ik mijn onderweip

niet geheel onwaardiglijk behandeld en van uwe

'aandacht geen misbnük gemaakt heb, zullen alle

mijne wenschen teu dezen opzigte vervuld zijn.
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PRESIDENT.
Mr. J». C.:. LAM B R E C H T^ E N vaii Ritthéöi »

Ridder der Orde van den J^ederlandfchen

Leeuw ^ () Oud-Penfionaris dei ftad Flis-

Jingen ^ <^\X(\. - Raad der ftad Middelburg;

tot Lid verkoren 1776, tot Directeur 1783,

en tot Prefidexit i8o|.

V'ICE-PRESIDENT.

Jonkheer a. C; van citters. Lid van de

Ridderfchap en de Gedeputeerde Staten van

Zeeland, Directeur 1806 , Vice iTefident 182e.

De HEER EN DIRECTEUREN.

Jhr. j. H. scHORER, Oud- Gouverneur der Pro-

vi^eie_ Zeeland , Kommandeur N»L,, it Mid»

^ihurg'. 1785,

De Baron A.-jl fc. lampsii^s. Lid der Stateii

Generaal, Lid der Ridderfchap van Zeeland,

Ridder N.L. en van dq Guëlfen Orde, 1787.

De Graaf o. k. van h o g:e n d o r p , Grootkruis

'i(jAr. Z., Lid der Staten Generaal , befchreveu

in, de Ridderfchap van Holland, 1788.

Mr.

(*) In 't vervolg wordt deze onderfcheiding aangeduié



Mr. J. A* MOE NS, Lid der Staten van Zeelani

en Lid der Regtbank van eerften aanleg tz

Middelburg, 1788.

I^r. j. A. BBCi'JS, Lid der Gedeputeerde State»

van Zeeland en Raad der Had Middelburg,

1789.

». j. SERLÊ, Oud -Raad der Had Middelburgs

^797'

Jk/it. CY..«i BTjLEVELD, Lid der Staten , GeTK-

raal , Burgemeester der (iad Middelburg ^RïJ'

der N L- i-797'

j, N o F. L s , Oud - Raad der Had yiisfingen , te

Dordrecht, 1797,

Jhr. M» E. o, vERSLUTjs, Lid der Staten van

Zeeland , te Middelburg. iSoi. .

S. p. c REM ER, Directeur van de WisfelbanÏL

tt Middelburg, x8oi, ea Tiiefaurier des Ge-

nootfchaps. 1821.

Mt. j. a. u I t e n h a g e de mist. Lid der

Staten Generaal , Ridder N.L. te 's Gray-cn'

hage, 1801.

Mr. z. PASPOORT, Lid van de Regtbank vaïi

eerften aanleg ie M»ddel-burg% 1802,
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Mr» j. SNOücKHURGRONjE, Griifier (Ter Sta*

ten van Zeeland , te Middelburg 1802.

Mr. A. w PHiLiPSE, Procureur Generaal bij

* het HoogOeregtshof, A/WöVrA^.Zr. i&^sGra-

venhage. 1803.

Mr. R. VAN DAM, Oud -Griffier van het vooN
malig Departementaal Geregtshof van Zeeland,

te *s Gravenpolder, 1803.

^^lu j. REiTZ, Rijks - Advokaat te Middelbür^t

1803.

Mr. j. A. s c H o R E R , Lid der Staten van

Zeeland, i& Middelburg. 1804.

A. I. SNOUCK HURORONJE, S. S. Thcol»

Doctor en Predikant in de Nederduitfche Her-

vormde Gemeente te Middelburg. 1804.

Mr. p. j. VAN DER BI AND EU E, Lid der Regf-

baük van eerden aanleg , te Middelburg, 1 804,

1

Jhr w. H. j. VAN WEST RE EN EN, Thefauriet

Chartermeesier vair den Hoogen Raad vaa

Adel, Ridder N. L, in V Hage. 1804.

p. *s GRAEUWEN, Mcd. Doctor X.Q Middelburg,

1804, i

O. V. M E IJ N E R s , Oud - Raad eer" ftzd MiddeU
' burg. i S05.

Jhr.



Jhr. ji' s T E E N c R A c H T </' OostkapfcUe^ Opzig*

ter van bet Kotiinklijk Kabinet van Schilde-

rijen , te V Gravenhage, 1 805,

G. VERDOOREN VAN ASPEREN, Vice-AdmU

raal der Zeemagt van het Rijk der Nederlan-

den , Kommandeur der Militaire JVilhms Orde

op Oostfouburg, 1806.

H. VAN Vv o IJ E N , Buitengewoon Staatsraad

onder Rijswijk. Lid 1786. Directeur 1807.

Jhr. F. VAN LEIJDEN VAN WESTBARENDRECHT,
Curator der Leiclfche Akadeinle, Oud-Gouver'-

^ neur van Zuid- Holland, Ridder N.L^ 1807e-

p. BRUCE, Luitenant Generaal, Ridder van de

Militaire WUlems Orde, te Leijden, 1807.

Jhr. j. H. MOLLERüS, Secretaris van Staat,

Vice - Prefident van den .Raad van Staten,

Kommandeur N. Lm te V Gravenhage. 1807.

R.. VOUTE, Oud- Directeur Generaal der Publieke

Schatkist, in "s Hage. 1807.
'1 • l

A. DE WAREM, jZï, Hoofd - lufpecteuf der In-

^n Uitgaande Regtcn , te Middelburg, i 807-

J. A. FORSTEN. Med. Doptor , D'recteur der

i .
^osrery, -ie Middelburg. i8cp. . -

.w^ Mr.



Mr. A. R. FALCK, Minister van het Publiek

Onderwijs, de Nationale niiverheid en de Ko-

loniën, Ksmmandeur N.L. 1809»

i>; j. D E s u p E R V 1 LLE , Oud Directcur der In»

en Uitgaande Regten, Xt Middelburg. 1809.

Jhr. D. j. scHORER, Lid der Staten van Zeeland

en Burgemeester der flad Middelburg 1803,

De Ridder de coninck. Minister van Binnen-

landfche Zaken en VVaterltaat , Kommandcur

N, L., te Brusfel. 18 10.

Mr. H. j. VAN DOORN, Gouvemcur van de

Provincie Zeeiaud , Ridder N, Z,., te Mid*

de/burg. 18 lo,

N. LEMMERS, Schout bi) nachi, Kommandant

der Marine in het Hoofd - departement te

Amfierdam t Ridder N. L. 1812.

Mr. M. p. M. V A N V I s V L I E T , Sccrctaris va»

den Stadsraad te Middelburgs 1812.

j. c. LAHR, Operateur en Vroedmeester te

Middelburg. 1812.

j. R. DE vASsij, Med. Doctor te Middelburg,

Lid 1801, Directeur 1812. ,-n-

Mr. G. j. ACKERMANS, Procurcur Crimineel itt

Zeeland, te Middelburg, 1813»
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Mr. w. r» VAN der burch vaw lichten-
berg, Renimeester der Domeinen van Zuid-

Beveland en Schouwen, te Zierikzee, iZi/^%.^

]hr, j. H. s c H o R E R, Kasfier der Centrale

Directie van het Eiland Walcheren , te Mid^

ddburg^ i8ï4» ;^;

Mr. A. p. VAN DOORN, Lid ran de Regtbank

van eerflen aanleg, te Middelburg, 18x4.

Mr. p. c.' VAN GOETHKM, Oud-Raad der ftad!^

Middelburg, 1814.

H. BROUWER, Raad der ^^A Middelburg, 1815/

H. c ARIËR LiNGH, Luitenant- Kolonel Ingeuieur^.

in dienst van Z. M. den Koning der Nederig

landen. 1815.

I* c. VAN s.o N s B E E c K, Burgemeester der flad

MiddeWurg, 1815.

Mr. M. j. DE JONGE, Lid der Gedeputeerde

Staten van Zeeland, te Middelburg, 1815.

s* DASSEVAEL, Secrctaris der Algemeene Reken-

kamer, Ridder N,L, te '5 Gravenhage. I8i5r-

J, H. GILLISSEN, Predikant bij de Nederduitfche

Hervormde Gemeente te Middelburgs i'óis,''^

m.D. Z.Gen. B Wr,'



Mr. F. c. DE JONGE, Lid der Staten Generaal

^

Ridder N, Z., te Middelburg 1815,

Jhr. O. REPELAER VAN DRiEL, Miniftcr vaa

Staat, Kommandeur N. L% te 'j' Gravcnhage»

1815.

Mr. w. N. LAMBEECHTSE N , Plaatsvervarigciid

Regtcr iii de Regtbank vaii eerften aanleg te

Middelburg. iSi^,

Mr. A. VAN ciTTERs, Ditectcur der Dircctc

Belastingen in Zeeland, x.t Middelburg, 18 15.

Mr» ?• J« BODDAERT, Lid der Gedepnteerd»

Staten van 2eclauJ, te Middctburgt 181 5,

De Baron c. a. g. van der capellen,
Kommandeur N. L. , Gouverneur Generaal

van Neerlands Indien, te Batavia, 18 16.

Mr. pV-' sl' 'maürisse , Prefident van 't Hoo^
Gcregtshof van Neerlands Indien , Ridder

N, L,, te Batavia. 1816»

J. j* sprenger, Lid van de Gedeputeerde

Staten van Zeeland, te Middelburg. 18 ló.

Mr. H* DU BüissoN B Ec I u s, Stads-Ont-

vanger te Middelburg, 1817,

C. VIS, Raad der R^d Middelburg. 1817,

;. Mr.
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Mr. j. V, LANTSHEER, Raad der ftad Middsh
bursm 1818,

f

c. A. RETHAAN MAC A RÉ, Vcrificareur van
't Zegel , Registratie enz, Regten. 1818,

Mr. A. VAN DE GR AFT, te Middelburg. 1818,

Mr, j. G. HiNLÓPEN, Referendaris van de

tweede Klasle te Middelburgs 1819,

J. e. VAN STAPELE, Ontvanger Generaal vaa

Zeeland, Xt Middelburg, 1819.

«

w, c. DE viRiEü, Generaal Major , Lid van het

Hoog Militair Geregtshof te Utrecht, 1819»

€, JLE NOBEL, Koopman te Middelburg, 1819.

7. B. VAN WAESBERGHE APERs, GriiBer van
de Regtbank van eerften aanleg te Middelburg*
1820,

Mr, R. METELERKAMP, Lid der Staten Gene»
n^iS.^ Ridder N,L. 1820.

M, PIEPERS, Lid van den Raad van State,

Kommandcur N, L. 1820.

Jhr. j. G. SCHORER, Advokaat te Middelburg,
1^21.

Mr. j. F. BIJL E VELD, Secrctaris honorair der

Aad Middelburgs 1821,
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De II E E R E N LEDEN.

j. w. TE WATER, S. S, Thcol. Doct. Emcrkus

Hoogleeraar te Leijden en Historie» Schrijver

van Ztthnd ^ Ridiier N.Im, x& Lei]den» i7"ó8,

iié SLABBER, Curgemeester der fiad GöiJjr, 1768.

j. s. ROBERT, Predikant in de Walfche Gemeente

te Amfierdam» 1770.

Mr. H. VAN WIJ N , 's Rijks Archiyarius en honorair

Lid van den Hoogen Raad en Adel , Ridder

N,L,, tQ'sGravenhagc. J770,
<

j. B. SANDiFORT, Stads Medicinas Doctor te

Leijden. 1771.

j. N. EijRiNG, PhiU Doet,, Rector van 't ICon,

en Keurv. Gijranafium te Gattingen, I77'2. .

Mr. M. TijDEMAN, Oud- Griffier der Staten vaa

Overijsfel, Emeritus Hooglceraar tt Lei]de/u

177a.

A. DRIJF HO aT, A, L. M. Theol. & Phïl. Doct.

en Predikant in de Nederduitfche Hervorm-»

de Gemeente, en Oud- Secretaris des Genoot*

fchaps, te Middelburg. 1779.
- .T

J. J. LE SAGE TEN BROEK, A. L. M. Thcol-

&

Phil. Doctor, Phil. Prof. Honor. en Predikant

in de Nederduitfche Hervormde Gemeente të

Rotterdam, 1780.
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M. s. DE PUI, A. L. M. Phil. & Med. Doctor

Hoogleeraar in de Geneeskunde te Leijden,

1780.

J.B. D£ BEUNIE, MedtDoct. X.t Antv/erpen. 1781.

j. p. FOKKER, A. L. M. Phil. & Med. Doctor

te AxeU 178a.

u. VAN MA RUM, Difecteur van T.?//"/^/'/ Miifeum

,

A. L. M. Phil. & ]Me<l. Doctor , Secretaris vaq

de Hollandfche Maatfchappij der W^etenfchap-

pen. Ridder N.L.y te Haarlem. 1782.

4. VAN SOLINOEN, A. L. M. Phil. & Medj

Doctor en Hoogleeraar in de Verloskunde, te

Leuven. 17811.

H. Ro IJ AARDS, S.S, Thcol. Doct., Mooglecraar

in de Godgeleerdheid te Utrecht, 1783.

j. c. METSLAR, Predikant in de Nederduitfclie

Hervormde Gemsente te Aduard in Gronin-

gerland, 1783.

Mr. R. FEiTH, Advokaat te Zwolle^ Ridder

N, L, 17S3.

t. POR TE, Predikant inde Walfche Gemeent»

te Rotterdam, 1784.

«. W. CALLENFELS, Med. DoCtOF CH BufgC»

meester te Sluis. 17S4,

9*



Ft p. CAELs, Med, Doctor te Brusfel, 1785. .h

E. J. THOMASSEN A T H E ü S S I N K , A. L. M.
Phil. & Med. Doctor, Hoogleeraar in de Ge«
iieeskunde te Gronifigen , Ridder N,L. i^\iZ.

J. H. VA N DER PALM, HocglecraaT in de Wijs-

begeerte en Letterkunde it Lcijden^ Ridder
N. L. 1788.

JiDE KANTER,i.Hii.z,. Lcctor in de Wis- Natuur*
en Sterrekunde aan het Atheuajum IHustre te

Middelburg. Lid 1789, Secretaris des Ge-
riootfchaps. 1806.

w. KIST, Directeur van de Staats - Courant , te

Brusfel. 1789.

j. A. BENNET, A.L.M. Phil. & Med. Doctor,
Hoogleeraar in de Wis- en Natuuikuude te

Leijden, 1789.'

H. h. G ü I o T
, Predikant'inïe WaJfche Genieën te

,

'

Prof. honorair in de Wijsbegeerte en Letter^
kuHue te GroTiingen, Ridder N,L. 1790.

J. c. BAERTS,Med.Doctorteüo-f/^r^^/7i. '1790.

5* T. HuëT, Predikant bij de Walfche Gemeente'
in den Briel» 1790,

n. RIETVELD. Predikant ia de Nederduitfche
Hervormde Gemeente te Amjlerdam, 2750.



u.it'Atf dlen hespel. Rustend Predikant vart

Westlouburg, te Middelburg, 1791.

j. H. PAR E AU, S. S. Theo). Doctor, Hooglceraar

in de Wijsbegeerte en Letterkunde te Utrecht,

1792.

A. VAN STIPRIAEN LUISCIUS, Mcd. DoCtOr

& Chemiae Lector te Delft, 1752.

r. HAAK, Predikant in de Nederd. Hervormde

•: Gemeente ve.Jmflerdain , Ridder N,L, 1793.

A« IJ p E IJ, Hoogkeraar in de Godgeleerdheid te

Groningen, 1793.

J. HERINGA, EZ., ?Joogleeraar in de Godgeleerd-

heid te Utrecht. 1707*

j. K A N T'E L A A p. , te Amjfcrdam. 17^7,

J. BOD EL, Med. Doctor te Dordrecht, 1797.

c. j, WBNKEBAGH, Sccretaris Generaal bij het

Miaifterie van Binneulandfche Zaken, Ridder

N.L, 1797.

A> VAN DEiNSK, Predikant in de Nederduitfchc

Ilervormde Gemeente te Middelburg, 17^7,

p. DRiEssEN, Med. Doctor, Hoogleeraar in dci

Wis- en Natuurkunde te Groningen, 17^7.
P.
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p. E. KOK, Mcd, Doctor en Profesfor te Brusfel,

E. TiNGA, S. S. Theol. Doctor, Hoogleeraar ia

, de Godgeleerdheid te Groningen, 1797.

«. VAN KOTEN, Predikant in de Nederduitfche

Hervormde Gemeente te Dordrecht, 1797. ,j.

W. J. &ILL6SEN, Pliil. Theor. Mag, & Litt,

Hum. Doctor en Rector van het Gijmnafium

Illustïe te ^mfierdam, 1799.

J. A, ARDEscH, Med. Doctor te Hiharenkeck»

1799.

A. DIN GE MANS, Opper -Kommis bij de Centrale

Directie \SLi\Wz\chtxtn^iQ Middelburg. 1799,

9. REKKER, Leeraar der Doopsgezinden te

Middelburg, 1801.

Mr. j. TEN BRINK, Hoogleeraar in de Wijsbe-

geerte en Letterkunde te Groningen, i8qi.

e. w. STR.ONCK, Predikant in de Nederduitfche

Hervormde Gemeente te Dordrecht. 1801.

Mr. D. j. VAN LÈNNEP, Hoogleeraar in de

Gefchierikunde, Welfprekenheid , Oudheden,

Griekfchi- en Latijnfche talen , Ridder iV. L.,

te Amflerdam, i8oi,

HL D. Z. Gen. C Mïv



Mr, A. WAR IN, Secretaris van de Nfaatrchappij

tot bevordering van deu Landbouw , te

ulm/lerdam. 1801.

j. j. RAEPSAET, Staatsraad in buitengewonei

dienst te Judenaerdc, 1802,

De Koramandeur c. e. de nieuport, Kamer-

heer des Konings, Ridder N, L,, te BrusfeU

1802.

j. wiLLMET, A.L.M. Phil. Doet., Hoogleeraar

in de Oosterfche talen , Oudheden en Bijbel-

fche üitlegkunde, te Amjlerdarn, 1802.

C* REU M ONT, Mcd. Doctor te Jken, 1802.

Mr. J. E. ONDER DE WIJN GAART CANZIUS,

Eerfte Kommies bij het Departement van het

Publiek Onderwijs , de Nationale Nijverheid

en de Koloniën, te '^ Gravenhagc. i8oa.

j, A. u I L K E N s , A. L. M. Phil. Doctor e«

Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde te

Groningeti, 1802.

Mr. J. VERHEijE VAN ciTTERS, Oud • Raad

van den Hove van Heiland , Zeeland cu

West - Friesland , op 't Slot Popkensburg ia

Walcheren, 1803.



;j. KOPS, Hoogleeraar 'm de Wi«- en Natuurkunde

te Utrecht. 1B03.

A.. VAN u IJ TEN HOVEN, Pfcdikaut te Bröip^

wershaven- 1802.

j. SC HARP, S. S. Theol. Doctor en Predikant

in de Nederduitfche Hervormde Gemeente t»

Rotterdam, Ridder N.L. 1803.

j. H. KROM, Predikant in de Nederduitfche Herr

vormde Gemeente te Gouda» 1803,

c. EKAMA, A. L. M. Phil. Doctor, Hooglceraar

in de Wis- en Natuurkunde itLeijden. 1804.

c. VAN HULTHEM, Oud-Griffier der Tweede

Kamer van de Staten Generaal, Ridder N»L,

1804.

j. DE BAST, Kanunnik van St. Baaf te Gent

^

Ridder N. L, 1804.

M. DiNGEMANS, Med. Doctof te C/evc. 1S04,

. .

»

j. LOGGER, Heel- en Vroedmeestcr té. Lêijden,

1804,

.
••• .'t

•

|. BROUWER, Leeraar der Doopsgezinden te

Lecwwarden, 1804.

Air. p. p O ü s , Ontvanger ya^ de in- en Uk»

gaande Regten te Middelburg, i8c6.
Mr.



Mr. s. H. V E RN EDE, Secretans van den Raa"d

der ftad Schiedam. 1806.

'Jilr. j. scHELTEMA, Griffier van hat Hoog Mili-

tair Geregtshof , Ridder N. Z., te Utrecht*

1806.

jp. w. VAN HEüSDE, Hooglecraar in de Wijs-

begeerte en Letterkunde te Utrecht* 1806.

j. wERNiNCK, Phil. Doctor en Predikant bij de

Nedcrd. Hervormde Gemeente it London. i8o6«
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jlorte beschrijving

Van de ontdekking en ver-

dere LOTGEVALLEN VAN

^lEÜ ff-NEDERLAND
IN A M E K I C J. .

—«*» i >9ioc*i oi: i»®<i» i» i«iK '«'«*-

i N L fe I D I N G,

roo dikwijls ik mij de Jiiisterrijke tijdvakkeri

onzer Vaderlandfche gefchiedenis voor den

geest ftel , of mij herinner de heldendaden der

Voorouderen , kan ik niet ontveinzen door

derzelver overdenking zoo zeer bekoord tê

worden, dat zij mijne geheeJe ziel als *t ware

inneemt en mijne nieuwsgierigheid en weetlust

op eene betooverende wijze gaande houdt.

De groote ligchamen der Oost- en West-

Indifche Maatfchappijen^ die zoo veel rijkdoni

het Vaderland aanbragren , waren de gelukkige

gevolgen van floute en dikwijls gewaagde on-!

dernemingen, die echter de namen der edele

iii. DEEL, A y*-



Vaderlanderen, die dezelve befluurden of uit-

voerden , v'©or eeuwig der vergetcnis onttroic-

ken hebben.

Om de magtige benden van Filips het hoofd

te bieden was er geld, 't geen coch de zenuw

des oorlogsis, van noodcn. En wat kon men

dus beter doen , dan , den raad volgende van

den Franfchen Admiraal de Coligny , het geluk

ter zee te beproeven en den vijand af te nemen,

't geen hij met levensgevaar engroote onkosten

in verre landen gehaald had? Dit ondernamen

de Watergeuzen met het gelukkigst gevolg ,

gelijk bekend is. Anderen verkozen zelfs op

vreemde kusten den vijand te beftoken , hem

daar zijne fchepen en bezittingen te ontnemen,

en volksplantingen te ftichten, waar tot dus

ver denaam der NederlnnJeren onbekend was.

Geleerd ter verdediging van de goede zaak

der vrijheid , nu eenmaal ftout en gelukkig

ondernomen , en begerig ora te deelen in de

"winsten , die de overzeefche gewesten dezen

Volken luimfchoots aanboden, belaagden zij

hen in alle Werelddeelcn.

Het Zeevolk was nu niet meer een hoop

fchamele visfchers , zeeroovers of gelukzoe-

kers : maar zij waren krijgslieden , te land

en ter zee gehard, onder de Boisot's , de de
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Mooren en andere Zeevoogden opgevoed, tuk

op roof i met den 'iaat tegen Spanje en den

geloofsdwang, gereed alles te ondernemen.

Zül k volk bewoonde onze Zeelieden.— Moes*

ten et Oorlogfchepen of Kapers worden uitge-

rust tegen den vijand , of Visfchers uitgezon-

den, om de weldaden der Noord- Atlancifche-

of Ijs- zeeën in te zamelen ; waren er ervaren

Stuurlieden of rappe bootsgezellen noodig ,

hier in dit kwcekfchool vonden de Kooplieden,

zoo wel als de Staten, altijd eenen gereeden

en ruimen voorraad.

Zeer velen kwamen wel óm in deze hagche-

lijke togten : doch de Zeefteden verloren niets

van hare bevolking ; z'y' werden integendeel

de toevlugt van andere Natiën, die onder den

ijzeren fchepter van geweld en gewetensdwang

zuchtten, doch, deels door de voordeden van

den Koophandel en Scheepvaart , deels door

uitzichten op verdraagzaamheid in den Gods*

dienst bekoord werden. Hoe menige geflach-

ten , den Hervormden Godsdienst toegedaan,

kwamen er niet over uit Vlaanderen en Hene-

gouwen , kerkgemeenten ftichtende, die nog

hunnen naam dragen en met hunne deugd en

nijverheid ook hunne Fabrieken en Koophan-

del overbrengende! Hoe menige Engelfchen

A a zoek'
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zochten zelfs eene wijkplaats in het verdraag;*

2ame Nederland , om zich aan de Bisfchoppe-

Jijke magt en ondragelijke overheerfching te

ontrrekken

!

Het behoort niet tot mijne taak verflag te

doen van den aanleg , den voortgang en de

lotgevallen der Maatfchappijën van Koophan-

del in ons Vaderland , bijzonder niet van die

der magtige ligchamen der Oost- en West- In»

difche Maatfchappijën: vcrfcheiden Schrijvers

toch hebben die roemruchtige ondernemingen

geboekftaafd , en de gedachtenis bewaard van

vele dappere Nederlanders , die , of door

de ontdekking van onbekende kusten , of door

de verovering van overzeefche Landftreken de

rijkfle bronnen van handel geopend hebben.

De Oost- Indifche Maatfchappij was zeker-

lijk gelukkiger dan de West- Indifche. — De

laatlTie had wel in Braziiiën aanzienlijke ver-

overingen gedaan ; maar moest eindelijk alles

aan de Portugezen , de eerste veroveraars,

•wedergeven. In Noord- Amerika had zij zulk

eene iiirgeflrekte Landilreek in bezit, dat zfj

er te regt den naam van NieuW" Nederland

;aan gaf: maar ook deze moesten de Nederlan-

ders ten laatsten inruimen aan de Engelfchen,

die er zich vestigden en da^ Nieuw-Nederland

voor Nkuv- Engeland deden wijken.
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Ontdekking van Nieuw- Nederland.

De locgevallen der Nederlandfche bezittin-

gen in Brazii en langs de kust van Guiana zijn

door veiTcheiden onzer Nederlandfche Ge-

fchiedfchrijvers aangeteekend ; maar wat is de

rede, dat wij zoo weinig, althans aaneengefcha-

keld en naar tijdsorde, weten van de lotgeval-

Jen van iV/i?«ii'-iV(S</^r/<5r«^, hoezeer diefchoone

en uitgeftrekte la^ndtlreek meer dan vijfdg ja-

ren in het bezit der Nederlanden geweest zij?

Waarom vindt men er zoo weinig aanmerke-

lijks van geboekt in de Registers der Wesc-

Indifche Maatfchappij , voor zoo verre althans

ter. mijner kennis, gekomen is ? Of was het de

Kamer Amfterdara alleen , die den handel op

JSieuw- Nederland dreef en beftuurde, terwijl

Zeeland dien op Brazii, zich meestendeels aan-

trok ? \\ ben geneigd dit te gelooven , om-
dat ik verfcheidene fporen vind van dennaijver

der Hollandfche Kooplieden over den handel

der Zeeuwen : aan welke ongelukkige neiging

pok , naar de aanmerking van onzijdige Ge-
fchiedfchrijvers , het verlies van Brazii is toe

.te fchrijven , daar de Hollanders weigerden

deze Kolonie te onderfteunen , fchoon er d*

i&e;euwen ernstig op aandrongen.

A 3. ^ Wat



Wat hiervan zij , het lust mij mijne aan-

dacht op die fchoone en gezegende Landilreek

in iNoord- Amerika, weleQV Nieuw- Nederland

genoemd, te vestigen en naar mijn vermogen

eene korte befchrijving te geven van derzelver

ontdekking, beplanting en verdere lotgevallen,

tot den tijd, waarop zij haren ouden naam mee

dien van Nieuw- Engeland verwisfeld heeft.

Ik zal mij hiertoe bedienen van de verhalen

der geioofwaardigfte Gefchiedfchrijvers , en,

uit vergelijking van het een en ander , met in

acht neming der tijdsorde , mijn ontwerp,

trachten te voltooijen.

Veel nuts had ik mij in dezen arbeid voorge-

fleid van een werkje , dat zeldzaam voorkomt

en ten opfchrift heefi Befchrijving van Nieuw-

Nederland (^gelijk hei tegenwoordig in fiaat

is) door Adriaan van der Donck ^ heider reg-

ten Doctor ^ die tegenwoordig noch in Nieuw-

Nederland is : met Bijlagen en een kaartje,

te Amfterdam ten tweede m.aal gedrukt in het

jaar 1656. Maar het heeft niet voldaan aan

mijne verwachting, daar het voornamelijk be-

helst eene befchrijving van de voorcbrengfelen

van den grond, de luchillreek, de zeden der

ivilden, dieren, enz. en de lezer flechts, ten

iSL^n^ien van het bezitregt onzer Natie opNieuw-
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Nederland , verwezen worde naar zeker V^rtoo»,

der Gemeente van Nieuw-Nederland , met den

druk bekend gemaakt, terwijl de fchrijver nog

verder gewag maakt van een Tractaatje over

de Noord- rivier en eenen Brief van Johannes

Megapolen/is Junior, voormalig Predikant

in de ]s.o\omQ Rensfslaarswijk : dan deze drie

ilulken heb ik, in weerwil van menigvuldig©

pogingen , geenszins in handen kunnen krij-

gen. CO .

Het werkje van J. van der DoncJz behelst

nogtans eenige bijzonderheden en is verlierd

mee een Kaartje, dat om de Hollandfche be-

ramingen, daarin voorkomende, aanmerking

verdient.

De Koophandel opindië, wiens rijke voorc-

brengfelen tot dus ver uit Portugal plagtea

aangevoerd te worden, was vóór het einde der

zestiende eeuw begonnen. Men voer langs

de Kaap de Goede Hoop op Indië en vervol-

gens op China. Voordeelig waren de eerste

beginfelen : maar de reis om hare langdurig-

hcid verdrietig. De Zeeuwen hadden, reeds

vóór de Amfterdammers , beproefd , om de

vaare naar Indië te openen door hst Noorden

A 4 ea

(l) Dit werkje yan van der. donc« Is bevinden in tl»
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fin langs de Straat Waijgats.C») De onder»

neming viel eens en andermaal vruchteloos uit,

^acob Heemskerk , door groote belooningen

«angemoedigd, ondernam, in het jaar 159Ó

den togt voor de derde maal , doch met eenen

even ongelukkigen uitflag

!

Nu gaf men in ons Vaderland voor eerst

den moed op , om langs eenen zoo gevaarlij-

ken weg, naar Indië te llevenen; fchoon meu

er hier, even min als in Engeland, niet volko-

men van fchijnt afgelchrikt te zijn. Q^

Henrij hudson, door de Nedcrlandfch»

O. /. Compagnie uitgezonden , ontdekt

Nieuw - Nederland,

Onder de Engelfche waaghalzen bevond

zich zekere Henry Hudfon , die zich in het

jaar 1609, aan de Bewindbebberen der Neder-

landfche Oost-Indifche Maatfehappij aanbood,

om nogmaals door het Noorden of Noord-

oosten

(2) Vergelijk het belangrijk onlangs uitgekomene werk van dea

ijvcrigeu schëltema genoemd Rusland t» d* NedtrUadem

1 1>. bl. 41 en 42.

( 3 ) VergeHjk w i t S e n rêh naar Tartarije II.. D. bl. 899.

üellandfcht RUrcHiius 1664, bl. 155.

; D« RIJM EK acta pub/. Regum ^ngl. T. VII. P. 9. ^. 156,

&OBEKTt>OM stfebi*d*ttis van America f V. D. bl. iz.
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Oosten den weg naar China te zoeken. /f«</-i

fon was buiten twijfel een zeer gefchikt per-!

foon voor eene onderneming van dit gewigt,

In het jaar 1607 had hij .reeds voor rekening

van eenige Engelfche Kooplieden den togt naar

het Noorden ondernomen, en het Eiland iSpm-»

hergen , bevorens door de Hollanders ontdekt,

op nieuw aangedaan, en zoo zeer het vertrou-

wen verdiend van zijne Meesters , dat zij hem

in het volgende jaar andermaal in zee zondea

met hetzelfde oogmerk , hetgeen nogtans we-

4er even ongelukkig uitviel. C4^
Verfchillend waren de neigingen van hec

Beftuur der Nederlandfche Oost - Indifche

Maatfchappij omtrent Hudfons voordel. D©
IZeeuwfche Bevelhebberen verklaarden er zich

tegen , afgefchrikt waarfchijnlijk door den on-?,

gelukkigen uitflag der voorgaande togten ,

waaromtrent zij door hunnen ambtgenoot 5^?/-

thazar Moucheron, die reeds voorlang den

handel op het Noorden gedreven bad , kon-

den onderrigt worden, (5J Hec was , zeiden

A 5 zi}

(4) De Journalen dezer beide reiz»» van Hudsoc zijn uit

ÏURCHAS PELGRIMS 00/. 111.^.507—010. Loiid. fol. ed. lóisf

overgeooraen ir tbe Collectians ef the Ntw • Tork Ilistoricat

Society , Vol. I. p. 6i— 102.

( 5 ) Baltbafar Moucberon , was een der eerste opriditen-

^to <te Oot>c • ludirtflie Maacfchappu niet ailecn, maar ook eeq,

der



t(\ } eene enkele geldverfpilling ; wilden bij-

zondere Kooplieden het wagen , zij mogcen

hec lijden; mits er de Maacfchappij geene fchade

bij leed. Met dit al weigerden de Amflerdara-

fche Bewindhebbercn van hun voornemen af te

zien , en zonden Henry Hudfon, in hetzelfde jaar

1609, met het Jagt de Halve Maan (5}» be-»

mand met zestien of achttien koppen, deels

Hollanders , deels Engclfchen in Zee. DQn

zesden van Grasmaand 1609 vertrok dit vaar-

tuig uit Texel, zeilende naar het Noorden. Op
de hoogte van Nova Zembla wegens het ijs ver-

hinderd door te varen, wendde men naar TerrC'

neufen voorts naar Acadiaoï Nhuw- Frank'

rijk^ tot zij eindelijk in eene Baai vervielen,

dus ver niet bezocht, dan door de Tranfchen,

die er jaarlijks kwamen , om van de Wilden

huiden en pelterijen tekoopen, Hudfon^ onge-

negen om die verkleumde landflreek aan te

doen, koos weder zee, en vond, Z.W. Huren-

de, Land, 't geen men eerst dacht een eiland t#

zijn , doch naderhand erkende voor een dee^

van

<er eerste Kooplieden uit Zeeland op Moscovie. Zijn naam ie

Vereeuwigd in de rivier, dte de Maucbemn's -rivitr genoeruu ea

•an wier oever Arcbaugel geiblciit is.

(6) In de Kotulea der Tergaderins vaa XVU^yrordc <3k

Jagt dt Gotii iiotp genoemdb
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van den vasten wal, Kaap Kod genoemd. ("7)

De nijvre Zeevoogd, fchoon in Engeland

geboren , gevoelde te zeer zijne betrekking op

de Hollandfche Oost- Indifche Maatfchappij

,

die hem ter ontdekking had uitgezonden , daa

dat hij aarzelen kon den naam van zijn aange-r

nomen Vaderland te geven aan de door hem

gevonden Landftreek. Hij noemde dezelve

JSieuw-HoUand: dan, niet verkiezende in deze

ftrekea te blijven » koos Hudjon weder zee , vol-

gende zijnen weg Zuid- Westelijk, tot dat hij

op de hoogte v-an 37 graden 15 minuten vlakke

kust vond, welke hij in tegenovergeftelde x'xgf

ting volgde ; bij deze gelegenheid ontdekte hij

eene baai , waarin vevfcheiden rivieren uitlie-

pen , die buiten twijfel de mond der Zuid-rivier,

naderhand Delaware genoemd , zal geweest

zijn, hebbendeeenen uitHekenden hoek, die

toen of naderhand den naam van Kaap /fm-

iopen , naar den geflachtnaam denkelijk van

den eerften ontdekker, heeft gekregen. Niï

zeilde men de baai weder uit , volgende de

kust N. O, tot op de hoogte van 40 graden

iS minuten, alwaar tusfchen Barmkgat en

Codinspuni (naderhand dus mede genoemd ,

naai

C?) ROBERTSON, V. D. bl. 4».
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naar hem , die het eerst deze Kaap ontdekt

had) eene goede ankerplaats gelegenheid gaf,

om het land te verkennen , en gemeenfchap

te maken met de ingezetenen. — Hiermede

echter was de weetlust van Hudfon geenszins

voldaan. Men koos weder zee , de kust vol-

gende in dezelfde (trekking , tot dat men den

mond eener groote Rivier ontdekte, toen bij

de fchepelingen de Noord -rivier^ en nader-

hand naar den naam des eerften ontdekkers ,

Hudfons - rivier genoemd.

Zoo ver het mogelijk was , dat is tot op

de hoogte van 43 graden , voer men den ftroom

op, maakte kennis met de Inboorlingen en

hield zich, naar al het geen zij konden oordee-

len, volkomen verzekerd , dat deze Rivier en

Landftreek , nimmer te voren door eenige Eu-

ropeanen waren bezocht geweest. Of zij

echter zich hierin misgist hebben of niet ,

durf ik niet beüisfen. De Heer S, BTiller

D. D. een der leeraars van de eerste Presbij-

teriaanfche Kerk te New-IJork en Lid van de

Gefchiedkundige Maatfchappij aldaar, heeft

in eene Redevoering , bij die Maatfchappij

in het jaar 1809 gedaan, verhaald, dat John d&

Verrazzano ^ een Florentijner, die in dienst

ji^as van den Franfchen Koning Francois

'Uü.



den I., in het jaar 1524 met het fchip deri

Dolfijn , de vaste kust van Amerika op de

hoogte van 31 graden zoude ontdekt en ver-

der dezelve gevolgd hebben, tot op de hoog-

te van 41 graden : dat hij eene ruime golf,

bevattende vijf eilanden, zoude zijn binnenge-

loopen, welke men, naarde meeste waarfchijn-

lijkheid, houden mag voor die van het tegen-

woordig New-Terk : dat hij aldaar vijftien

dagen gelegen en met de inlanders veel om-

gang gehouden zoude hebben: beroepende zich

de eerwaarde Heer Miller op het Reis- jour-

naal van /^(?rr<!7^2<7«o van SJuIij 1524, doorhem

liit Hackluyt's Foyages Vol. II. p. 195—300

overgenomen ; hetgeen , zoo wel als hec

Voorflel van den Heer Miller^ is te vinden in

the Colleciions of the New - Tork Historkal

Society, Vol. I. p. 19—60.

Zeker is het , dat van der Donck , die ver-

fcheiden jaren in Nieuw - Nederland gewoond

heeft, ftaande houdt, dat hij de oudste In-

boorlingen , die nog heugenis droegen van

de aankomst van 't fchip de Halve Maan
in het jaar 1609, meermaals had hooren zeg-

gen, dat, vóór de komst der Nederlanders, zij

volstrekt onkundig waren van het bellaan van

eenige andere Naüe buiten de hare : dat zij

hec



%ec fchfp voor eenen groeten visch of zee-

monster hadden aangezien, enz. (8)

De getuigenisfen echter van dezen fchrlj-

ver, zoo wel als van Hudjon zelf, maken de

landing van Verrazzano in de baai van hec

tegenwoordig ISew-Tork niet onmogelijk,

daar die gebeurtenis reeds vijf en tachtig ja-

ren vroeger zoude moeten zi^n voorgevallen,

en door de uitfterving van een geheel ge-

flachc reeds kon vergeten zijn»

Wat hier ook van zij , voldaan met èitit

ontdekking , befloot de wakkere Hudfon te-

rug te keeren naar Amfterdam , en aan Be-

windhebberen van zijne reis en ontdekking

verflag te doen.

De reis was gelukkig: maar, de Engellche

kusten genaderd zijTide , ontftond er muiterij

onder de fchepelingen , waaronder vele En-

gel fchen waren. Zij noodzaakten den Schip-

per te Dartmouth binnen te loopen, vanwaar

het gerucht van zijne ontdekkingen fpoedig de

Hoofdflad bereikte.

Niets kon meer ftrijden met de oogmerkeni

van Koning Jacobus , dan den Nederlanderen

voordeeleri te gunnen uit overzeefche Volk-

plan-

(si Vandsbdonck Mtscir, va» üituW' Ktdtil, BI. 3*
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plantingen, daar hij, in navolging van Konin-

gin Elifabet, die zaak ten voordeele zijner

eigen onderdanen ernstig ter harte nam. Men
zag in Hudfon eenen man van gewigt , en

verbood hem de reis naar Amfterdam te ver-

volgen , voornemens zijnde om zelf eerlang

Van zijnen dienst gebruik te maken.

Het is mij nogtans niet gebleken , dat door

Hudfon de togt naar de Zuid- of Noord- rivie-

ren herhaald is: maar v/el, dat hij in het jadr

1610 eene Zee- engte ontdekt heeft ten noor-

den van Terra Labrador^ doorhem de Straat

yan Hudjon genoemd , en eene groote baai

ten zuiden van Canada , aan welke hij den

naam gaf van Hudfons-baaL Deze was 's mans

laatfte reis. Hij werd met zijnen zoon en

nog vijf mannen door het muitend fcheeps-

volk in eene opene boot aan de zee ten

prooi gegeven , zonder dat men immer iets

van zijn lot vernomen heeft. (9}

Ferfag van de gedane ontdekking.

Het fchip de Halve Maan , te Darmouih
eeni-

(9) BuRK Histoire des Celonits Etiropeënn^s dans VAme^
rique, P. II. p. 326. Raijnal fTijsg. en Staatk. Gefcbiet!.

VI- n. bl. 289* Men vindt een uitfrekfel van het Journaal van
Hiidfijtis laatste reis in the Colhctitns ef tie Hev T»rk Mista-

rieal Seeiity , X. I. p. 146—1*8,
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«enïgen tijd opgehouden, kreeg eindelijk vrij*

held om naar het Vaderland terug te keercn

;

alwaar het in *t begin van het jaar 1610

aankwam.

En nu ontvingen Bewindhebberen een zoo

voordeelig berigt van de door Iludfon ont-

dekte landftreken , dat zij zich wegens de

mislukking van het hoofd -oogmerk der reis,

de vaare naar Indië door het Noorden , meen-

den te kunnen troosten. - .

De Laat ^ een der Hollandfche Bewind*

hebberen van de West- Indifche Maarfchap-

pij, die in het jaar 1624 eene Befchrijving

der H'^est' Indien met den druk gemeen maak-

te (10), heeft een gedeelte van Hudfons

reis-verflag bewaard, en ons alzoo met dé

landftreek van Nieuw- Nederland , derzelver

inwoners, luchrftreek en vcortbrengfelen van

den grond bekend gemaakt-.

Gelijk andere landftreken, waarin nog geen

Europeanen waren doorgedrongen , lag het

nog in den (laat der natuur, zoo als de hand

des Scheppers het gevormd of onbekende voor-

val-

(10) Dr iaat hco dt. BI. roo. Van mpteren Neitrl,

Eist. f. 616. Bij eeistgtmeJden Schrijver vindt men ook e^n

ksnrije , ten opfchrift hebbende : 7Ve«« ^nglia , Ntvum Etlgiun

€t Firginia.



tallen het gelaten hadden. Onmetelijke bo^*

fchen, zoo oud als de wereld, bedekten met

talrijke moerasfen den grond. Langs de ri-

vieren leefden Wilden, die zieh dekten mee

de huiden dei* dieren < in groote menigEe in

de bosfchen vermenigvuldigende. Deze kost-

bare pelterijen , waarop de weelde in Europa

zooveel prijs ftelde <, waren de eerl^e voor-

werpen van handel. Voor den feheepsbouw

leverden diezelfde bosfchen eenen onuit-

putbaren voorraad. De grond was vrucht-

baar boven alle denkbeeld, vooral langs de

Hvieren , wanneer zij , buiten hare oevers ge-

treden , een vetachcig flijk nalieten. Niec

alleen vond men er Indiaanfche tarwe , maar-

öok druiven eri boomvrüchten. De rivieren

boden visdh aan van allerlei aard, en de aaii-

gren^ende zeeën kabeljaauw , tonijnen eri

walvisfchert. Kortom, JSieuw- Nederland (om

Hudfon's eigen woorden te gebruiken) was hec

fchoonfte lahd^ dat men inet voeten betreden

kon : het volk goed , vreedzaam en dienst-

vaardig : de luchtftreek nabij de onze komert-

de : zoo dat dus Nieuw- Nederland voor on^e

Natie zeer gefchikt Was, om bewoond te wof-

den , waaraan niets , dan tam vee , fcheen

te ontbreken*

III. DEEL. B Ver";
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t'errcheidene ftammen van Wilden bewoon*

<len deze woeste landouwen , in eenen eeu-

wigen oorlog tegen elkander. Van de jagt le-

vende, zworven zij rond door de onmetelijke

vlakten van America, om, met de vachten van

bevers, otters en andere dieren beladen , naar

de oevers der rivieren en baaijen weder te kee-

Ten , daar 2ij de Nederlandfche planters en fche-

pelingen gereed vonden , om , tegen andere

gerijfelijkheden , deze , toen in Europa zeer

geachte pelterijen , te verwisfelen.

Nadere Vaart op Nieuw - Nederland

in 1610 en 1614.

Het gunstig verflag van Hudfon nopens de

landflrtken , door hem in America bezocht,

werd in het Vaderland, met welgevallen verno-

iren, en ontvonkte al fpoedig den ijver van

;fommige Kooplieden, cm een Ichip derwaards

te zenden; het geen in het jaar 16 10 werd be-

werkftelligd. Zij vervoegden zich ook bij de

Algemeene Staren der VereenigdeNederlanden

,

verzoekerde daartoe vrijheid en aanmoediging;

zoo als dan ook Hunne Hoogmogenden, bij

(CenPlaliaac vanden a/f^" van Lentemaand 1614,

aan die verlangen voldeden ; vergunnende den

Gnt»



a

Ontdekker^ van tot dus ver onbekende lanlen,

onij behalve nog andere voordeden, vier rei-

,

zen daar op te mogen doen , met uitfluiting \
van alle anderen, (ii)

Hendrik Christiaanfe en Jakoh Helkefis

fchijnen de eerften geweest te zijn, die, uit

krachte van dit Oktrooi, de vaart naariV/^«ïf-

Nederland hebben ondernomen ^ gevolgd of

. bijgeltaan door Adriaan Blok ^ Godin, en

^anderen. ( ia

}

" •

In het jaar iéi4 bouwden zij eene kleine

fterktê op een eiland aan de westzijde def

Noord- rivier ; gering wel in zich zelve, nog-

tans genoegzaim , om de planters en hunnen

handel te befchermen en de inboorlingen irl

bedwang te houden

Het fort was omringd door eene gracht vail

18 voeten breed ,. voorzien van twee ftukken

kanon , twaalf fteen- (lukken, en tien k twaalf

mannen , onder bevel van bovengenielden Hen-

drik Christiaanfe ^ en, bij zijne afwezigheid,

van Jakob Helkens. :

:

B-

a

Vol-

_
(n) Groot -Plakaathoei, I. D. f. 5Ö3.

(12) Hendrik Christiaanfe en Aitriaan Slok hebben ieder

iiunnen naam gegeven aan twee eilanden langsde kust vanAmericSi

De twee kapen der Zuid -rivier zijn naar zekeren, waarfchijnlJilÉ

Sflmer ff inlopen, (vergelijk Scheltema I. c. I ü. bl. 53^ en Ket-

inlis Jakobfe Meij, Kaap-hinlope» en Kaap -Mei) geuoemU, el»

ie West-kaap der* Noord -riviet Gtdins-^untt •



Volgens het verhaal vandeLaaf(i^')zovide

de Compagnie , op fpeciaal Oktrooi van de

Algemeene Staten, zich hier gevestigd en deze

vastigheid gebouwd hebben in het jaar 1614.

Daar echter de West- Indifche Maatfchappij

eerstin het jaar 1621 oktrooi verkregen heeft,

zal men denkelijk hierdoor verftaan moeren

eene gemeenfchap van kooplieden, die handel

dreven op de West- Indien , en aanleiding had-

den gegeven tot de nadere oprigiing der Maat->

fchappij.

Vestiging der Zweden in Nieuw- Nederland,

Wanneer de Zweden deze ftreken voor het

eerst bezocht hebben , blijkt niet duidelijk.

Volgens Sprengel (^i^^ zouden zij, in het jaar

1631, zich aan de beide oevers der Zuid- Rivier

hebben nedergeflagen , terwijl Raijnal zulks

bepaalt omtrent het jaar 1636. (15)

1- Burk fielt de Zweden in éénen rang met de

Hollanders , zeggende : On ignore en quet

tewps les Suédois et les Hollandois s^établirent

pour

(13) De laat Befdr. van West-Ini. f. ie5.

(14) Str ENGEL G«/f£. der Europeërs injiaitrita,l.D.bl^

Os) Raijnal /««« cit. VI. D. bl. gSa.



four lapremière fois dans VAmérique Septen*

trionale : mais il est certain , que leur Colo'

fiië est postérieure h notre établissement de la

Firginië et antérieure h celui de la Nouvelle

Angleterre. Les Suédois , dont la marine

étoit peu considérable y eurent apeinejetté les

premiers fondemens d''une Colonië, qu^ils Va-

bandonnèrent. Les hahitans , se trouvant sans

appui et sans secours , s'estimèrent heureux de

se joindre aux Hollandois ^ qui s'y étolent éta-

hlis sur un meilleur plan , et de se soumettre

aux Etats Généraux. (i6)

Ook erkent de fchrijver van V Brittan'

iiifch Rijk in America (ij), dat de eerile

Europeanen, die zich in Jerfeij nederfloegen.

Zweden waren , die er eenige kleine fterkten

bouwden, als: Christianiay Helsingburg en

Gothenburg, en dac hunne meeste bezittingen

lagen op de grenzen van Penfijlvaniën , tegen

over Hel/fngburg» (18)

Volgens 't verhaal van Thomas Campanius

B 3 Holmy

(16) BüRK /. «. T. II. p. 207.

'('7) Br ITT. Rijk in Amirica^ pag. lis.

(18) Dit Htlfingburg wordt op onze Kaarten verkeerdelijk Ei-

nènburg genoemd. Ook vindt men nog andere Zweedfche kolo-

jiiên of plamaadjen aan de Westzijde der Zuid- xivier, als : /"/«/«i,
^a^, Gn/siêi» , £fie»yi -Fa/if , enz.
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Jlolm , wiens grootvader predikant was ge*

weest onder de eerste Zweedfche planters ia

America, zoude de eerste vestiging der Zwe-

den aldaar plaats gehad hebben onder de rege-

ring van Gustavus Adolphus, die, op de gun-

ilige voordragt hem gedaan, op den 2 julij

l6a6 Oktrooi verleende tot oprigting eener

West-Indifche Maatfchappij , met oogmerk,

om ook op Nieuw- Zweden {zoo als de fchrij-!

ver het noemt J te varen.

De eerste planters leiden zich, naar luid van

dit verhaal , toe , om in vrede te leven mee

-de Inlanders, koopende daarom van hen al het

land tusfchen Kaap Hinlopen en den grooten

waterval der Zuid- rivier, terwijl de Engel-

fchen , op de voorftellingen van den zweedfchen

(gezant Oxenftiern bij Koning Karel den I. ia

het jaar 1631, van hunnen eisch wegens vroe-

gere ontdekking afzagen , en het den Zweden

gelukt was de Hollanders, (die te voren in die

ilreek drie flerkten gebouwd hadden , doch

welke door de inlanders vernield waren ) bij

wege van uitkoop te vrede te ftellen; daar zij

\d.iAdLQ Staten alle die regteri kochten, waarop

de Nederlanders , uit kracHte van voorgaande

bezitneming, meenenmogtenaanfpraak te kua-

"n maken, beroepende zich de bovengemeld



de fchrijver T. C. Holm , tot bewijs dezer,

daad/:aken, op twee rapporten van den Gou-,

verneur Johan Rising. (19)

. Schoon er verfcheidene redenen zijn, om
aan de naauwkeurigheid van dit verhaal te twij-,

fjelen , wil ik echter gaarne gelooven , dat

^e Zweden, na den dood van Koning Gustavus

Adolphus , in het Jaar 1632 voorgevallen ,,

geene onderlleuning van hun Gouverncmenc

ontvangende, en dus gevaar loopende,om door

de inlanders te worden verdreven, verpligc

geweest zijn de hulp hunner Hollandfche na-

buren in te roepen, en eindelijk zich te be-

geven onder derzelver befcherming, na eene

proefneming van zestien jaren, gelijk Raijn.il

beeft aangeteekend. ( 20 )

Waren de Zweden dus door den nood ge-

drongen , zij vonden er allengskens hunne re-r

kening bij ; daar zij nu met de Hollanders dee-

len konden in den handel in pelterijen, dievna

tijd tot tijd fchaarfcher werden en -niet van de.

beste foorc waren in de nabijheid der rivieren:

B 4 I zoo

C19) Dit is ontleend uit een (tuk, genoemd An extract of»
^ranüation of tbe, H.isiory of JHew - Swetd Land inyAmirica^^
^ritten in Sioeed h\] THOMAS CAMPANIÜS HOLM &C. voor-

komenJe in the Collectio/it ofti/e Nevi-Tork üistiricaJ Sttietj^

f' "• P- 345 &c. .

j

KfS^ Raijnal /. t. VI. D. bl. 38a.



zoo dat , het geen nogtans later gebeurd is ,

lïjen genoodzaakt was bij de wilden van Cana-

da eene betere foort op te zoeken

Ondertusfchen zal de onderlinge harinonie

der twee Natiën niet zeer groot geweest zijn ,

en aanleiding hebben gegeven tot wantrouwen

en oneenigheden : waarmede de Engelfchen

waarfchijnlijk voordeel deden, en v^aar uit ein-

delijk openbare vijandelijkheden ontdaan zijn,

gelijk bij vervolg zal blijken.

J)e Nederlandfche W. L Compagnie onder^

neemt de vaart op Nieuw- Nederland.

Het geen dus ver , dat is in de tien of twaalf'

eerste jaren na Hudfon's ontdekking, gedaan

was door Nederlandfche kooplieden of geluk-

zoekers , was geenszins evenredig noch aan

het groot belang der zaak , noch aan hec

gevaar, waaraan de naijver hunner Engelfche

naburen hert blootfteldé.

Maar 't was bewaard voor de West- Indifche

Maatfchappij , na dat zij door de Algemeene

Staten, in het jaar i6ai, erkend was, en vrij-

heid gekregen had , om te varen op de landen

van America of de West- Indien , beginnende

van 't zuiden van Terra - nova , met magt om



volkplantingen en fterkten aan te leggen en

verbonden te floiten met de inboorlingen ,

om Nieww- Nederland tot eene vruchtbare en

winstgevende Kolonie te vormen.

Buiten twijfel zag men in 't Vaderland, niet

zonder afgunst , de groote voordeden , die de

Engelfchen trokken uit Virginië ; van waar de

tabak in groote menigte naar Holland en Zee--

land vervoerd werd ; bijzonder naar Middel-

|)urg en Vlisfingen , in welke beide fteden ma.'»

gazijnen voorden tabak waren aangelegd. (21)

Men zond dan eenige fchepen naar de

Noord- rivier, niet alleen om nieuwe ontdek-

kingen te doen , maar ook om het land te

bevolken en met woningen te voorzien.

IVlen trad in onderhandeling met de inboor-»

lingen over den aflland van verfcheiden ftreken

gronds en eilanden , en kocht dezelve tegen

bepaalde , hoe zeer misfchien voordeelige

,

prijzen. Zoo koght men in de Noord- rivier

het Staten- en Noten- Eiland , Pavonia , Ha->

koken en het eiland Manhattans , allergun^

ftigst gelegen voor den handel , en voorzien

van eene goede reede en ankerplaats.

Aan de Zuid- rivier , niet ver van Kaap Hin-

lopen, deed de West- Indifche Maatfchappi^

B 5 >1-

C»»> R«»eRt«ON /. r. V. ö. bk 8$.



timede van de inlanders aankoopen eene groo-

te ftreck lands, Zwanendaal genoemd'^ terwijl

zij, aan de oostzijde van dezelfde rivier, in

het jaar 1623 eene kleine fterkce (lichtte, be*

kend onder den naam van het Forf Nasfau,

Stichting van Nieuw - Arallierdam en

\ Fort Orailje.

Op het eiland Manhattans ^ nu een eigen-

dom der Maatfchappij geworden, begon men,

onder opzicht van den eersten Gouverneur

Hendrik Christiaanfe , eerst eene fterkte te

bouwen , waaraan men den naam gaf van

V Fart Amfterdam. Maar 't belang van den

handel vorderde al fpoedig den uitleg dezer

hoofdplaats. Er werden meer huizen bij ge-

fticht , en welhaast bevond men zich in hec

geval , om de grenzen eener kleine ftad af te

Heken. Men voorzag dezelve met wallen en

grachten; men bouwde er eene kerk, gevan-

genhuis en woning des Gouverneurs , behal-

ve vele bijzondere huizen , meestal door Am-

fterdamfche kooplieden bewoond. Natuurlijk

gaf men aan de nieuwe ftad den naam van

Nieuw- Amjlerdam» (22)
Toe

t"!) Mea zie de afbeelding van Niiuw- Jmfttrdam bij

.5^



Tot verzekering van den handel in pelte-

rijen kocht men van de inlanders eene groots

jlrcek lands , aan de westzijde der Noord-

rivier , honderd en zeventig mijlen van de

^oöfdftad verwijderd, alwaar men eene fterk-»

te bouwde, 't Fort Oranje^ naderhand Alha-

nlj t genoemd. Hier werd met deïroqueezen,

((oen mee de Franfchen in oorlog , een voor-

deel ige handel gedreven in Canadafche pelte-

rijen , die zij tegen brandewijn en allerlei

fnuisterijen, bijzonder tegen buskruid en vuur-

wapenen, afllonden.

't Geen de ondernemingen der Nederlande-

ren voordeel toebragt , was buiten twijfel do

eerlijkheid , waarmede zij de Wilden behan-»

dejde.n. In 't maken van overeenkomsten hiel-

den zij woord , en leiden zich nimmer toev

om de onnoozclheid dezer ruwe menlchen te

verfchaiken.

Aan 4e overzijde der vaste kust lag het

Lang- Eiland , door de Qost- rivier daar -van,

gefcheiden , en grenzende^ aan dgn mond dei^

Noord- rivier. Daar het bekend was wegens

deszelfs vru'chcbaarheid, fchijnc ook de Maac-

fchap-

M0NTANUS«« zijne Befcbr'ijving van de Nietnve of onbeken-.

4e Wereld f. 124. en onder aan hot Kaarcje vour vaN be*
«onck's Utfchii'j^ fan Nitif-ji' Nederland. ^



fchappij den eigendom daarvan , deels bij koop,

deels bij eerste bezitneming , verkregen te heb-

ben: zoo als, met betrekking tot het laatste,

getuigen de namen van verfcheiden dorpen,

op de kaarten kenbaar , als : Nieuw- Utrecht >

Amersfoort ^ Breukelen^ Heemjlede, Flis/in"

gen^'sGravezande en meer andere: om te zwij-

gen van eenige eilanden langs de kust, door

Nederlandfche benamingen onderfcheiden.

Aanzienlijk enuitgcftrekt buiten twijfel wa-

ren zoo vele vruchtbare landltreken: evenwel

werden zij in het jaar 1633 nog vermeerderd

door den aankoop van het landfchap Connecti-

cut, gelegen ten westen der Verfche- rivier, 20

^ 21 mijlen van de zeekust , zijnde eene der

fchoonfte en vruchtbaarfte ftreken (23). De

Gouverne«r Generaal van Twiller had dien aan-

koop gedaan van de Pequato's , die hetzelve op

andere rtammen hadden veroverd. Ook deed

hij al ras , tot verdediging daarvan , aan de

westzijde der gemelde rivier, eenefchans bou-

wen , het fort de Goede Hoop genoemd. (^24.'),

De

(23) Nopens de fchoonheid en vruchtbaarheid der landftreelc

Conniiticut zie b K. i s s o T Reis naar Noord- America , I. D. bl. 143

(24) Ik heb in dit Verhaal grootendecls gevolgd de Befchrij-.

ing der grenzen van JY/<»^,iV*</«r/<j«</ ,
gevoegd bij de itf/««-

ri*
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Eerfte vorm van bejïuur.

De veroveringen in de West- Indien , xoa

op de Spanjaarden en Portugezen , als op de

Inboorlingen, van hoe veel belang zij waren

voor de goede zaak des Vaderlands , waren

nogtans niet overgelaten aan de willekeur der

ondernemers of fcheepsvoogden. Neen! de

Algemeene Staten Helden daaromtrent in het

jaar 1629 eenige punten van orde en rege-

ring vast, die zij wilden, dat in de veroverde

plaatfen ftiptelijk zouden worden nagekomen;

terwijl zij de onderfcheidene Kamers derWest-

Indifche Maatfchappij magtigden , om eenen

Raad van negen perfonen aan te (lellen , aan

wien 't beleid daarvan zoude worden opgedra-

gen. C^S) Uit de Vrijheden en exenitiën

voor de Patronen, Meesters en Particulieren,

die op Nieuw- Nederland eenige Colonien of
Vee zullen planten ^c. van den 10 Maart 1628

( 26. ), ziet men de voorzorgen , die er gebruikt

wer-

rii over de Ltmiten en Jurisdiftiën daartan , zijnde eene Bij-

lage eener Memorie van Beviindbebbereti der West- Ind. Comp,
«an de Staten Generaal den 19 Septemb. 1654 evergegcjen, eo
ie vinden in het Ferbaal -jan beverningk bl. 604.

(25 ) Croet. Plahaatboek , II. D. bl. 1235.

(aó) Men vindt dezelve in óe Notule» der Vergadering vaa
XIX van den 10 Maart 1628. ook zijn zij. afzonderlijk gedrukt,
K Amsterdam uitgegeven in het jaar 1631.
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werden, om de onderneming gelukkig te doert

flagen. De voornaamile punten kwaraen hier
f

op neder

:

De West- Indifche Maatfchappij zoude, be-

"halve den handel in pelterijen, ook het eiland

'Manhdtthans aan zich behouden , zoo om het

'te bebouwen , als het te maken tot eene fta-

pelplaats voor den koophandel \ ^erwijl de

planters vrijheid hadden zich neder te zetten

vier mijlen langs de kust of een bevaarbare ri-

vier , of twee mijlen ter wederzijde derzelve \

tnits de inboorlingen te vrede ftellende voor

den grond , dien zij innamen.

De planters mogten varen langs de gehecle

KUSt van Floiida tot Terre - neuf ; mies hunne

koopwaren te Manbatthans inbrengende, on»

der eene recognitie van vijf tea honderd.

Zij kregen vrijheid , om langs de geheels

kust van Nieuw- Nederland uit te gaan ter ka-

beljaauw visfcherij ; mits de vangst dadelijk

"brengende naar Iraliën, en daarvoor betalende

zes guldens het last , aan de Maatfchappij.

V/anneer zij binnen de limiten van'tOktrooi

vijcndelijke fchepen namen , zouden zij dezel-

ve opbrengen in 't Vaderland ; mits twee der-

den der waarde genietende.

Voorts zouden de Koloniën uit iedere rivier

of



©f eiland éénen Gecommitteerden mogen len-

den in den Raad van Kommandcur en Raden

van Nieuw- Nederland.

• Bij deze maatregelen, door de West-lndifche

Compagnie, tot aanmoediging van de koop-

lieden en planters, genomen, voegden de Al-

gemeene Staten eene andere. Toen zij name-

lijk , in het jaar 1633, een Orde en Reglemens

afkondigden , waarnaar alle ten, oorlog uitge-

ruste fchepen , anders genoemd Kommisfiej'

vaardersj,' u.it:de Véreenigde Nederlanden zou-

den mo^en varen binnen de limiten van het

Oktroci der West-Inaifche Maatfchappij : zon-

derende nograns uitdrukkelijk uit , de kust van

^frica^ NleaW' Nederland ^ en. alle andere

plaatfen, waar de Maatfchappij zelve den Han-

del drijven mogt. (^27^

Uitbreiding o»/^« Nieuw- Nederland en cart'

wijzing der Landftreken.

Om zich een denkbeeld- te vormen van" de

ligging en uitgeftrektheid van Nieuw- Neder"

land, flamen het oog op nevensgaand kaartje,

hetgeen ik , tot voorkoming van Geograpbi-

fche misflagen, heb laren vervaardigen op de

fchaal der nieuwe kaart van Noord- America

^a?) Groot- Plakaatbeek , I. D. bl. 599. „ .,,
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door A, Arro'ii'Jmhh , met overneming der

Xv'ederduitrche benamingen, op de kaarten vati

Montanus (28) en van der Donck te vin-

den; immers, voor zoo ver zij mij, tot op-

heldering der gefchiedenis, dienstbaar voor-*

kwamen : terwijl men de zeekusten en eilan-

den, in dezelfde ftrekking, ziet afgebeeld in

den Zeer^ atlas van arend roggeveen. (29)

Het Land , zoo ver het door de Neder*

•landers ontdekt en in bezit genomen was ^

ftrekte zich uit van 38 graden 53 minuten, tot

over de 42 graden noorderbreedte; (30) be-

ginnende ten zuidwesten aan de Zuid- rivier

of de Delaware^ en eindigende ten noord*

oosten hl] Kaap' Kod ^ daaronder begrepen

het

( 28 ) De Kaart bijMONTANüs gaat over het land , brgvepen

tusfchen den 37. en 49. graad noorderbreedte, en is dus van groo»

ter uitgcftrektheid dan dit Kaartje bij van der donck.

In het JI. D. van den jltlas van bLauw, komt nog voor eene

Kaart met het opfchrift : Nova Belgica et .titiglia Nova.

Qig) Arend roggeveen heeft rijne Zeekaarten in het

jaar 1675 uitgegeven, onderden titel van t Bramlentie veen; al-

waar in 't eerste deel, onder No. 17, 28 en 29, de Pas -kaarten

van Nieuw Nederland voorkomen. Hij is dezelfde, die van de

Algeni. Staten Oktrooi verkreeg, om de ylustralifcbe Zee te beva-

ren. Men zie een ftukje daarover, door liem in 1676 te iVliddeï-

. burg uitgegeven.

-( 30 ) Be kusten en grenzen van Nieuw- Nederland zouden

waarfdiijnlijk beter te onderfiheiden zijn uit de Kaerte Figuratif^

die Bewindhebberen der W. I. Comp. den 26 Septb. 1(^54 aan H.

H.M, inzonden, volgens V Keri/»»/ van beverningu: daa

%. faeb dezelve nimmer kunnen opfporen.





fes-r%-^o :#^
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het Lange - eiland^ Noten - eiland^ Siatèn^

eiland , Manhattans - eiland en verfcheideti

andere eilanden , zoo langs de küsc , als in de

baaijen en op de rivieren gelegen.

Hoe ver zich Nieuw ' Nederland bi'nnet4

's lands üitHirekte , is moeijelijker te bepalen»

'

Aan de Noord -rivier mag men die uitgeftrekt-

heid ten niinftèn rekenen tot de Kolonie Rensfe-

laarswijk en het fort Oranje , 1 50 mijlen van de

hoofdplaats Nieuw- Amfierdam en aan de Vef •»

fche Rivier , tot het fort de Goede hoop. De
overige grenzeti zijn onzeker.

Buiten twijfel was de keus der Nederlanderen,

in het vestigen hunner bezittingen op het ei-'

land Manhaitans en langs de beide oevers def

Noord ' rivier ^ (eenen fchoonen en diepea

ftroom , voor Zeefchepen tot boven het forc

Oranje bevaarbaar ullergelukkigst en opende

dfc vofirdeeliglle ultzigcen : maar dé naijver

der Engcifchcn, hunne v/ederzijdfche naburen,

benevelde weldra die gelukszon , om haar ein- •

delijk het hoofd geheel te doen onderhalen. ^

De West - Indifche Maatfchappij , zoo ge-
'

Kikkig geflaagd in de verovering derSpaanfche

Zilvervloot , onder bcleicl van den Admiraal

Fiet Hein , fpaarde nu ook geene onkosten ,

otii, door 't aanleggen van fortön en het ver-*-

IIL DEEL. C fterkea



-c 34 y-

fterken der hoofdplaats , zich te verzekeren

van het bezit van ISieulv - Nederland : maar de

uitgellrektheid harer bezittingen in America en

op de kust van Guinea, benevens de uitrusting

van verfcheiden gewapende fchepen , vorderde

zulke verbazende geldfommen, en de voorfchrif-

ten van eene goede ftaatkunde zoo veel voor-

zigtigheid jegens Engeland , dat men zich

meer tegen de Inboorlingen dan tegen de Na-.

buren fchijntte hebben willen verdedigen, zich

verlatende voor het overige op het onderling

belang en op maatregelen van billijkheid en

befcheidenheid. De uitkomst leerde echter,

dat men zich misrekend had.

Engeland"s betrekking op Noord- America

en verhuizingen derwaarts»

Was Virginië, in het jaar 1584 door IValter

Raleigh ontdek:, fchaars bevolkt en eindelijk

geheel verlaten, de Kngelfche Koning Jacobus

de I. vestigde zijne aandacht al fpoedig op de

voordeden van overzeefche volkplantingen.

In 't jaar 1606 rigtte hij twee Maatfchappijen

op, de eene te London, de andere te Plijmouth;

waarvan de eerfte den handel op Virginië be-

ilurenzoude, de andere dien op het noordelijk.

ge».
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gedeelte van America , naderhand door zijnen

zoon Nieuw - Engeland genoemd.

De Plijmoucfche Maatfchappij was minder

gelukkig dan die van London. Het eerlle fchip

was door de Spanjaarden genomen , en eene

kleine Sterkte, in het volgendjaar , te Saga-

dahoc, eene Kaap op de hoogte van 44 graden

noorderbreedte (31) gefticht, weder verlaten,

wegens de geftrengheid van de luchtftreek ;

zoodat zich de ganfche onderneming bepaalde'

tot eenige kleine reistogten , ten dienste der Vis-

fcherij aan Kaap Kod,

De beruchte Engel fche Zeevoogd ^ohn

Smitk , die, in het jaar 1607, Kaap Kod be-

zocht had , had, -in het jaar 1614, wel weder op

nieuw die hoogere kusten van Noord- America

opgenomen , tusfchen de baai van Pennohfcot

en de gemelde Kaap Kod, hebbende hij zelfs

eene kaart der kust gemaakt : doch , hoe gun-

ftig zijn verfiag ook werd opgenomen , voor

als nog echter fchijntmen in Engeland niet ge-

negen geweest te zijn , om de woeste en barre'

flreken van Noord- America tegen den Vader-

landfchen grond te vervvisfelen. (32)

C 2 o Daa

(31) Rob ERTS ON /. t. V. D. bl. 129.

(32j Het verflag vai s m i t h 's reis en ontdekking vJudt merf



Dan hier toe gaven eerlang de gefchiüen in

Engeland , nopens de openbare uitoefFening

vanden Godsdienst, aanleiding. Koningin Eli-

fabet , fchoon de leer van den Hervormden

Godsdienst toegedaan, wilde nogtansvcle pleg-

tigheden derKoomfche Kerk behouden; in

weerwil der gevoelens van een groot deel ha-

rer onderdanen , die aan de eenroudighcid van

den eerdienst, naar den leertrant van Calvin,

de voorkeur gaven , en Puriteinen genoemd

werden. Zij verwierpen de gebruiken en tucht

der Engelfche Kerk, de bid-formulieren, het

knielen bij het Avondmaal , het gebed bij de

dooden, de voorbeden en dankzeggingen in de

Kerken ; die alles Antichristijche gruwelen

noemende. C33)

Onderlinge twisten der Engelfche uitgewekenen ,

hejchouwdalsde oqrzaak hunner verfpreiding»

De opvolgers van Koningin Elifabet op

den troon, Jacobus de I. en Karel de I, traden

on-

in AcWijdberoemile yoijngi'én naar Oost- enlfcst- Indi'èn , te Lel'

den bij l^an der Aa, in lolio , 11. deel: alwaar men ook vindt liet

Kiartje der Zeekust van Noord- America, tusfchen Kaap Kod ea

JPennohfcot , door Jobn Smith bezocht.

C 33 ) Men zie , over de leer dezer menfchcn , N ï a l Historit

dCT,
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onvoorzigtig in dezelfde en nog flrengere maat-

regelen; en zie daar ! de oorzaken der hevig*

fte godsdienst - twisten , vervolgingen en volks-

verhuizingen.

Van de Puriteinen onderfcheidde zich de aan-

hang der Brownisten y anders genoemd Inde^i

pendenten. (waaronder zich bevonden man-

nen van deugd en geleerdheid , maar alle drif-

tig ingenomen met hun leerllelfel^ in.de hard-

nekkige verfmading van de hiërarchie der Bis-

fchoppen,door eenen geest van onafhankelijk-

heid en onverdraagzaamheid , de andere Puri-

teinen verre te bovengaande.

Lang voor het einde der zestiende eeuw had-

den de Brownisten hun Vaderland verlaten, en

,

onder aanvoering van Johnfon , Aimworth ^,

Smith en Kohinfon , gemeenten naar hun leer--

(lel fel gefticht te Middelburgs Amflsrdam en

Leiden. Reseds in het jaar 1588 was Rohert

Brown (het hoofd dezer gezindheid en weleer

prediker in het Bisdom van Norwich) mee

.

eenigen van zijnen aanhang , naar Middelburg

overgekomen en had daar eene gemeente opge-

;

figt , diö echter weldra verliep , zoo door

C 3 on-

der Puriteinen , ï, O. 6 hoofdft. HvMK Hi'st. van Grett Britt.

V. D bl 155 en volg. en H^ea/fehorif Sta»t vètn geleer.Ih, in Qr,

Miiit. 11. D. w. 233, : -» i
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onderlinge verdeeMheid , als door het vertrek

van BrowH zelf naar Engeland in het volgend

jaar : fchoon zij naderhand , door de aan-

komst van nieuwe leden , zich weder her-

field , doch eindelijk de Liturgie der Neder-

landfche Kerken heeft aangenomen. (34)

Langer heeft zich de Gemeente der Brcw-

visten^ door Johnjon en Ainsworth in het

begin der zeventiende eeuw te Amfterdam op-

gerigt , ftaande gehouden : doch is ten laat-

ften ook geheel verloopen: C35) terwijl de

Leidfche Gemeente, naar de leerftellingcn der

Brownisien , in den zelfden tijd door Doctor

Robinfon geftigt en wijsfelijk beftuurd , zich

reeds vroeger ontbonden had ; deels door het

afilerven der oude leden , deels door de be-

zorgdheid van Robinfon en andere hoofden der

Brownisten, dat de ontdekking èevlVaarheid^

naar de uitfpraak der Heilige Schriften, gevaar

liep beperkt te worden naar het voorbeeld

der Hervormde Kerken , wier leer hij anders

voor opregt hield. Men nam dan in overwe-

ging om Holland te verlaten en leer en zeden

naar

(34) Naamlijst dtr Etigtljche Gemeentt te Middelburg, bl,

i en a. Ne al I. D. /. c. i. ftak bl. 56.

C35) Wagbnaab Befcbrijv. ««» Jmflttdam , III. D. IL 1.

$ 15 ƒ 11. H. W. 174 in foli«.

V
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naar een ander Vaderland over te brengen >

waartoe eindelijk , in het jaar 1620, na pleg-

tige afzonderingen en gebeden , bij het jongere

deel der Vergadering beflocen werd, en wel

bepaaldelijk om naar eenig doel van America

te trekken, dat onder befcherming ftond van

deh Koningvan Engeland. Zij vestigden hun-

ne aandacht bijzonder op dat gedeelte van

Noord- America, waar reeds eenige Engelfche

huisgezinnen woonden, Masfachujets namelijk»

en nu viel het hun niet moeijelijk, om eenige

Engelfche kooplieden met zich te vereenigen,

en zoo wel de toedemming des Engelfcheti

Konings als die der Virginifche Maatfchappij

te verkrijgen , ten einde zich , behoudens 't

genot van burgerlijke en godsdienftige vrijhe-

den , aldaar neder te zetten.

Of zich bij de Leidfche Brownisten , die

naar America henentogen , ook leden der

Amfterdamfche en Middelburgfche Gemeenten

"vau dat leerftelfel, of ook leden der andere

Puriteinfche KerkQn in Holland (36}, gevoegd

C 4 heb-

(gö) Menigvuldige Puriteinen badden, wegens het misbruik

der Kerkelijke Migt , raet hunne Leeraars , Engeland verlaten en

zich nedergezet te Amfterdam ^ RoturJnm , den Hang, Ltidemf

Utrecht en andere pl«atfen , alwaar Engelfche Kerken naar heC

Presbijteriaansch ftelfel waren opgerigt en van 's Laudsw;ge 0«»

4erboude« werdea, Ne At f . f . 1. D. 11. ftuk bl. 32.
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hebben , is mij niet gebleken , en ook niet

waarfchijnlijk voorgekomen : daar de vertrek-

leenden zich flechts van twee fchepen , een van

^60, en ee,n van 180 ton, tot de reis bedienden,

riemende, in een van beide nog zeer veele be-

hoeften voor de nieuwe Vol I-planting mede :

behalve dat hun getal op flechts 120 begroot

wordt.

Toen nu alles tot het vertrek naar Noord-

America gereed was, werd een Vast- en Bededag

gehouden , waar op Rohi^fon van de overblij-

vende leden der Vergadering affcheid nam met

cene redevoering, door Neal (^<^j^ bcwaarc^.

Hij verklaarde de Protestantfchc Kerken te be-

Iclagen , dat zij niet verder gaan vyilden , dan

de werktuigen hunner Reformatie, Luther en

Calvin, Zij waren wel , zeide hij , brandende en

fchijnende lichten geweest, doch hadden den

ganfchen raad van God niet doorgrond, eu

zouden , indien zij nog leefden , niet minder

gewillig zijn om meerder licht te omhelzen ,

dan zij geweest waren , om dat te ontvangen,

't geen zij eerst aannamen. Hij vermaande dus

de Vergadering , om , verlatende den naam van

Jjrowmsten , altoos , ingevolge de regels van hun

Kerkverbond , bereid te zijn alle waarheid

aan

(3?) ^z^% I, P, a. ftuk bl, 8é en «?,
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aan tenemeir, die haar uit Gods' befchreven

woord zoude worden bekend gemaakt , mits

wel toeziende , beproevende en vergelijkende

wat zij voor waarheid zouden aannemen, enz.

In Oogstmaand van het jaar löso verlieten

zij Holland, met oogmerk, zoo als Robertfon

. zegt C 38), om zich aan de Hudfon's - rivier

.neder te zetten: maar, dooreen ongelukkig

toeval , kwamen zij veel, noordelijker , en wel in

in het begin van Slagtraaand , aan Kaap Kod

.aan. Zij ontfcheepcen hunne goederen in ee-

ne baai daar tegen over, en begonnen er een?

Stad te bouwen , waaraan zij den naam van

I^ieuw- Plijmouth gaven.

, Het was in dezen tijd , dat de Engelfche

Koning Jacobus de Maatfchappij van Plijmouth

,

die niets wezenlijks gedaan had tot den aanleg

van eenige beftendige vastigheid in Noord-

America, hervormde in den Grooten Raad van

Plijmouth , denzelven tevens bij opene brieven

de magt fchenkende , om eene Volkplanting

\\\ Nieuw - Eitgeland^2LX\ ie. leggen, en gron-

den aan de ondernemers uit te geven. Hij

overleed in het jaar i6a5 , zonder dat er door

zijnen dood eenige verandering voorviel in de

^aqtkunde van Engeland, ten aanzien der Pu-

C 5 .... ri-

CaB) ^ob£R:^son/.c. bl. 148. Meal ;.<:. I.D. 2.B. bI.8dL,



riteinen Zij vereenigden zich dan in merke-

lijken getale en beflotcn cene fchuiJplaacs te

zoeken -in Nooid- America , en de gunst des

Grooten Raads van Plijmouth in' te roepen.

Deze fchonk hun ook eene uitgeflrekte ftreek

lands , ten noorden van de Rivier de Merri"

fnack^ tot drie mijlen ten zuiden der CharleS'

rivier , en ter breedte van de Atlantifche Zee

tot den Zuider- Oceaan ; terwijl Koning Karel

de I., niet minder gul dan den Plijmouthfchen

Ilaad , hun het regt gaf om zelve de Volk-

planting te b.erturen.

In het jaar 1629 tot een getal van 300 per-

foonen , meestal ijverige Puriteinen , aange-

groeid , verlieten zij Engeland en floegen zich

reder in America op eene plaats, welke zij

Salem noemden , in de baai van Masfachu'-

jsts. Wat later werden de gronddagen gelegd

van Bostot? , Charkstown^ Dorchester^ Rox-

horough en andere (leden : om van de verdere

volkplantingen in Providence ^ Rhode -island,

New-Hampshire enz. te zwijgen.

Dus ver fchijnen de Engelfche uitgewekenen

2ich meest ten noorden en oosten der Verfche-

rivier neergeflagen en onthouden te hebben

,

Zonder zich uit 'te breiden in de landftreken

door de Nederlandfche West-Indifche Maat-'

fchappi^
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fchapptj bezeten, bijzonder niet in 't district

van Connectkut : maar de ongelukkige onver-

draagzaamheid en dweeperij der Puriteinen in

Masjachujets gaf aanleiding, dat welhaast deze

rust geftoord werd. Men mogt verwacht heb-

ben , dat zij , uit erkentenis voor de Hollandfché

gastvrijheid, welke zij in Leiden, Amfterdam

en andere fteden van Holland en Zeeland , zoo

langdurig genoten , de Nederlandfche volk-

plantingen ongeftoord zouden hebben gelaten:

maar hoogmoed en eigenbelang fchijnen alle

gevoelens van befcheidenheid en erkentenis

ganfehelijk verdoofd te hebben.

Het is naauwelijks te gelooven , dat men-

fchen , zoo naauw gezet van geweten , dat zij

in geenerlei verfchilpunt overGodsdienstpleg-

tigheden eenige de minste toegevenheid meen-

den te mogen toeftaan ; dat raenfchen , zoo

vervuld met eerbied voor de Heilige Schrift

,

dat zij oordeelden hunne fteden en dorpen met

Bijb^Ifche namen te moeten onderfcheiden ,

zoo weinig overhadden voor hunne Nederland-

fche naburen en geloofsgenooten , zoo weinig

acht gaven op derzelver vroegere bezitneming.

Twee Leeraars in Sal&m , (eene Steedje ia

Masfachufets') misfchien ongelijk in bekwaam-
lieden , doch hardnekkig beide in de verdedi-

ging
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ging hunner gevoelens , gaven aanleiding tot

zulke hooggaande twisten, dat eene volkome-

ne fcheiding noodig werd, zoodat de eerwaar-

dige Hookêr met zijnen aanhang , in het jaar

1633, ^^ ^^^ Salem verliet , zich begeven-

de naar de landftreek van Conneccicut en de

Plantaadjen der Nederlanderen, latende hij de

Salemfche Gemeente onder opzigt van zijnen

ambtgenoot Cotton, CSp)

Rampzalige gevolgen van onkunde en on-

verdraagzaamheid ! zoo veel te fchandelijker

in mcnfchen, die bij ondervinding derzelver

wrange vruchten hadden leeren kennen.

Aan den westelijken oever der Groote Rivier in

Connecticut^oegQwzxQh. de Salemfche uitgewe-

kenen neder, zonder achtte flaan noch op hec

vroegere regt der Nederlandfche Planters ,

noch op de ligging der plaats , geheel buiten

de grenzen der Landvergunning aan de volk-

planting van Masfachufets; verwijderende zij

zelfs twee Engelfche Edellieden , die zich

daar te voren gevestigd en gronden ingenomen

hadden. (40)

Op eene plaats, die hun wel gelegen voor-

kwam , eenige mijlen boven 't Nederlandfche

forc

(39) RoBERTSON /. ». bl. 179. Neal /. <• bl. 17Ó en 177.

C40) Roberts ON /. c. bl. 180.
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fort de Goade Hoop, bouwden zij een Stadje

genoemd Hartjort , naderhand de Hoofdplaats

der Volkplanting in Connecticut en de beften-

dige vijandin der Nederlanders. Bemoedigd door

zoo veel voorfpocds en welligt beftuurd door

den raad van Cromwel, die eene gedurige brief-

\yisfeling onderhield metde voornaamüen in el-

ke volkplanting, (4i)ligcen zij nu het masker

af, weigeren het gezag hunner oorfpronkelijke

volkplanting te erkennen, ja nemen zelfs ee- .

n.en eigen regerinsvorm aan. Moedig op hun-

ne meerderheid verdringen zij meer en meer

hunne vreedzame mededingers. Aan de Ver-

fche Rivier bouwen zij eene Sterkte , th&

Tamhert -fort genoemd , om daarmede hunne

Plantaadje ten oosten te verdedigen , hebbende

ten westen zich uitgebreid tot de baai van

Greenwich : zoodat welhaast de Puriteinen

van Salem , tot op den afftand van acht mijlen,

de hoofdplaats van Nieuw - Nederland zijn

genaderd.

Het Lange Eiland zg\ï , door de Oost -ri-

vier van den vasten wal gefcheiden , en bui-

ten tegenfpraak door
.
de Nederlandfche Na-

tie het eerst orftdekt en bevolkt
, ja zelfs (zoo

als men vun die zijde ftaande houdt} van de In-

lan-

(4O Ihidim bl. 209k



knders bij koop overgenomen en met verfchci-

dene Nederlandfche dorpen en fterkten prijken-

de, was vruchtbaar en hadeenige goede havens.

Eene zoo voordeelige ligging , zoo guHStig voor

de Visfcherij , moest natuurlijk de meer en

meer in getal toenemende Engel fchen in het

oog vallen. Eenige fïoegen er zich ook dade-

lijk neder ten oosten van het eiland , bou-

wende twee dorpen , Southampton en Sout'

hold , waaruit zij naderhand aanleiding na-

men, 0411 zich de helft des eilands toe te ei-

genen. (42)

Het is wel hier de plaats niet , om vcrflag

te geven van de vestiging en uitbreiding der

Engclfche Volkplantingen in Noord- America:

dan men ftelle zich flechts voor , hoe de om-

keering der zaken in Engeland in het jaar 1642.

den moed der uitgewekenen hebbe aangevuurd,

daar zij nu , met de volkspartij in de beide

Kamers dezelfde grondbeginfelen van Gods-

dienst omhelzende, ook van deze den krach-

tigden fteun konden te gemoet zien.

Welhaast vormden zich tot ftaatkundige lig-

chamen vier der voornaamfle volkplantingen

namelijk: Boston en New-PUjmouth inlN'lasla-

chufets en Naw - haven en Hartjort in Con-

nec-

( +2) y$rhaal van BEVERNINGK. bl; 007—609,
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necdcut ; fluitende in het jaar 164J metelkan--

der een verbond van vcreeniging , naar het

voorbeeld der Unie van Utrecht , waarmede

deBrownisten, gedurende hun verblijf in Hol-

land , waren bekend geworden. (43)

En zie daar , gelijk door fchrandere Man-

nen reeds voorzien wasC44), den grond gelegd

vaa het Gemeenebest der vereenigde Staten

van Noord - America ; 't geen wij , na eene

langdurige worfleiing , in volkrijkheid , aan-

zien en welvaart hebben zien toenemen , en.

eindelijk in het jaar 1782 voor eenen vrijen

en onafhankelijken Staat erkennen; 't geen wij

nog onlangs , na eenen korten doch hardnek-

kigen krijg, den vrede hebben zien "fluiten

met dat zelfde raagtige Rijk , 't geen bijna

twee eeuwen vroeger , doordeszelfs onverdraag-
'

zaamheid in den Godsdienst , de eerste grond-

flagen dier onafhankelijkheid gelegd bad.

Bijaldien Elizabet en nog meer hare beide

opvolgers op den troon van Engeland , Jaco-

bus en Karel , eene andere Haatkunde gevolgd

en minder gehecht hadden aan de uiterlijke pleg-

tigheden van den Godsdienst en het gezag der

Bisfchoppen , zij zouden hunne onderdanen,

waar
(43) ROBERTSON /. C. bl. ipö.

(44) L ü Z AC iioUunds Rijkdom , IJ. D. bl. 144.
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waaronder zoo veleifitmuntende en geleerde

'

mannen zich bevonden , niet hebben doen

vlugcen naar de barre gronden van Noord-
America; en de vruchtbare landouwen tus-

fchen de Hudfons- cnVcrfche- Rivier zouden

misfchien tot heden toe Nieuw - Nederland ge-

noemd en gebleven zijn.

Maar het was anders bepaald in het plart dcf

Voorzienigheid, welker oogmerken alVijd wijs

en heilzaam zijn , hoe duister en ondoelmatig

hare wegen en middelen ook fchijnen mogen.

Zoude er immer ware en toenemende befchaving

Itomen in het barre America, en een aanzien»

lijk Gerneenebest van verfcheiden onafhanke-

lijke Staten gevormd worden , er waren be-

woners noodig , die nijverheid en Godsdienst

medebragten , en misfchien dienstbaar zijn zul-

len om de leer des Euanjreüums onder de

wilde Stammen van dat uitgeftrekt Wereld-

deel bekend te maken. Ilicrtoe waren de

Volksverhuizingen uit Engeland, Schotland

Ierland en menigvuldige andere Rijken en Sta-

ten, bevorderlijk; en zoo wel de onverdraag-

zaamheid van hetEngelfche Gouvernement, als

de dweeperij der Puriteinfche uitgewekenen ,

'

die onverdraagzaam jegens elkander , zich

over de vlakten van America uitbreidden , werk-

ten
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len mede om daar te (lellen j 't geen eene goe*"

de (laackunde fcheen te verbieden.

' Hadden Karel de V. en Filips zijn Zoon-
de voordeelen der verdraagzaamheid , welke
de Godsdienjt zoo wel als eene gezonde Haat-

kunde prediken, gekend en uitgeoefend, nim-
mer zou het Gemeenebest der Vereenigde

Nederlanden eenen rang en beftaan gekregen
hebben onder de Mogendheden van Europa,
en zich aan de heerfchappij van het onver-

draagzaam Spanje hebben ontworsteld.

Had Lodewijk de XIV, meer te rade gaande
met zijnen geheiligden pligt en de regten

zijner Protestantfche onderdanen , dan mee
de inblazingen van eenige hovelingen en pries-

ters , het Edtet van Nantes niet herroepen ,

nimmer zou dan ons Vaderland in zijnen fchooc
zoo vele Franfche uitgewekenen hebben ont-
vangen , die door hunne nijverheid , dapper-
heid en geleerdheid, naar het plan der Voorzie-
nigheid dienen moesten om de bevolking, den
koophandel en de fabrieken van Nederland
uit te breiden en deszelfs onafhankelijkheid te

handhaven : nimmer zou dan de Europifche
Krijgstucht, door Franfche uitgewekenen me-
degebragt en gretig aangenomen , onder de
krijgsbenden van Peter den Grooten , althans
lil. j)ÉEL. D niet



niet op een zóó belangrijk tijdflip , zijn inge-

voerd geweest en dus ook die fchrandere Mo-

narchi zich niet in ftaat liebben bevonden om
zijn eigen gezag te fchragen , zijn uitgeftrekc

Rijk te befchermen , zijne groote oogmerken

te bereiken ; zoodat hij alsdan de grondflagen

van die grootheid en magt, waarvan Frankrijk,

in onze dagen , al den nadruk heeft onder-

vonden , waaraan ook wij het beftaan van het

beroemde Heilig Verbond zijn verfchuldigd

,

geenszins gelegd zou hebben.

Onverdraagzaamheid in het ftuk van den

Godsdienst vindt dus eindelijk in zich zelve

haren ondergang, en is ook , in de hand der

Voorzienigheid, een krachtig middel , om ter

' harer eere de heerlijkfte uitkomsten ten voor-

deele van andere Volken daar te ftellen.

Doch keeren wij van dezen uitftap naar

Nieuw- Nederland terug , om daar te zien de

ontwikkeling van groote gebcurtenisfen , die

de Engelfche onverdraagzaamheid harer on-

danks voorbereidde.

Onderlinge jalouzie der Nederlanders
en Engelfchen,

De uitbreiding der Engelfche Volkplantin-

gen inNoord-America en de willekeurige maat-

yegelen



regelen van hare Hoofden , zullen de Bewind-»

hebberen der Nederlandfche West - Indifche

Maatfchappij , die daarvan aanhoudende klag^

ten ontvingen , niet minder dan de Algenieenö

Staten ontrust hebben : maar zij kenden finds

lang, bij ondervinding te wel dé nadeelige

Uicwerkfelen van den nijd en argwaan hunner

naburen wegens den aanwas en uitbreiding vait

Neórlands welvaart , om zich van ernstige

voorftellen veel te beloven. Of had niet die

ongelukkige neiging zich vertoond bij de eerste

ontdekking van dit Land door Henrij Hudfon^

toen men in Engeland den inan verhinderde ,

om verflag aan zijne meesters te geven van de

volbragte reis en de gedane ontdekking! Vatl

Welken invloed kondende toenemende welvaart

en goede ftaatkunde van Nederland worden op

den koophandel en de fabrieken van Engeland!

Volgens geloofbaar gezag hadden de Neder-

landers toen driemaal meer Schepen dan de

Engelfchen: de wederzijdfche Zeemagt ftond

gelijk. De Nederlanders hadden zeshonderd

Schepen in de vaart op Engeland : Engeland

niet meer dan 2estig in de hare op Holland. C45)
De Walvifch vangst in het Noorden, dus verre

alleen in 't bezit der Engelfchen , had ook de

D 2 win«

C45) HüMB Gefcb. van Crost Britt. VI. D. bl, ï??.



winzucht der Nederlandfche kooplieden op-

gewekt , en was zelfs door 's Lands Scaten

met Octrooi begunlligd, waartegen de Engel-

fchen te vergeefs zich verzet hadden. (46)

Welke gefchilien waren er niet gerezen tus-

fchen de twee Natiën over den Lakenhandel

,

waarin de flad Middelburg zoo zeer betrokken

was ! daar toch plagten de Engelfche lakens ge-

verwd te worden: maar Koning Jacobus, oor*

deelende, dat zoo wel het verwen als het we-

ven der lakens, in zijn Rijk behoorde te ge-

fchieden , had zulks aanleiding gegeven, dat

er geverwde lakens uit Engeland in deze Lan-

den werden ingevoerd , 't geen wel in hec

begin werd tegengegaan, doch eindelijk moest

"Worden opgegeven. C47)

Was de Lakenhandel een voorwerp van mis-

verftand, niet minderwas het de losfing der aan

Engeland verpande Steden Vlisfingen en den

Eriel met het fort Rammekens ; een meester-

ftuk der ftaatkunde van Oldenbarneveld , waar-

mede hij den Engelfchen Koning behendig ver-

fchalkt en ziln Vaderland bevrijd had. (48)
Ik

(4Ö) Wagenaar P'aderl. Hist. X. D. bl. 67, 71. RAPini

THOIJRAS Hiit. d" jingle t. T. VII. p Jai.

C47) LuzAC Uoll. Rijkdom I. D. bl. 356 en Faderl. Bist,

X. D. bl. 105.

(48) H V M B liist, van Groot Britt. VI. D. bl.as. Faderl. Uist,

XH. bl. lei.
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Ik zwijg van de oprigcing eener West - Indi-

fche Maatfchappij in het jaar 1621 ; van de be-

ruchte gelchillen over het gebeurde te Amboi-

na (49Jl van Tromp's dapperen aanval op de

Spaanfche Vloot voor ]Duins (50); van mee-

nige andere heldhaftige en roemrijke onderne-

mingen tegen de Spanjaarden en Portugezen ia

Azië, aan de kust van Guiana, ja zelfs in Afri-

qa, die den Nederlandfchennaam hadden doen

eerbiedigen: maar ook de afgunst der Engel-

fchen, in zo veel vakken en plaatfcn hunne

mededingers, hadden gaande gemaakt. Bij die

algemeene redenen van afgunst kwam nog,

bijzonder ten aanzien van Noord-America, hec

misnoegen van hetEngelfch Gouvernement we-

gens d? verzending van tabak uit die Landftreek

naar Middelburg en Vlisfingen , en wat later

dat wegens den Smokkelhandel tusfchen Virgii

ïiie en Nieuw- Nederland, (51)

Ik wil nogtans geenszins ontveinzen , dat de

Nederlanders, ookmisfchien wel eens van hun-

ne zijde, nu en dan aanleiding hebben gege-

ven, om dien argwaan te verfterken. In het be-

gin toch waren de Engelfchen meesters van den

D 3 Koop-*

(49) Vacterl. Ilist. XI. D. bl. 2i.

(50) AiTZEMA Zaken van Staat enOorJog ^ II. D. bU529»;'

Csii ROBERTSON ;. *. png. 83., I17.
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Koophandel in Moscoviën : maar welhaast

ftreefden de Hollanders en Zeeuwen hen niet

alleen op zijde, maar waren zelfs in (laat hen

te verdringen: zoodat, na den dood van Karel

den I, de Engelfchen in Moscoviën , alle de

voordeelen van den Koophandel , verloren ,

terwijl hunne mededingers zich, daarvan wisten

Ipieester te maken. ,^52)

N^d^rland genoodzaakt Engeland te ontzien^

Gelijk het dus wonder zoude geweest zijn

,

indien afftammelingen van twee zulke Volken,

in een vreemd Land na bij elkander gevestigd,

en ongelijk in magt, in beüendigen vrede ge-

leefd hadden , zoo zoude her zeker zeer vreemd

zijn voorgekomen , indien voordellen tot fchik-

king en bevrediging door den zwakkeren , bij

den fterkeren ingang hadden gevonden.

Naar mate de Engelfchen in getal toenamen,

waartoe de voortdurende verhuizingen der Pu-

riteinen en andere misnoegden veel toebragten,

moesten zij de grenzen hunner planraadjen uit-

breiden. — Was nu de Ncderlandfche West-

ïndifche Maatfchappij in ftaac geweest , om
door

(52) Schelt EMA Rusland ttt ie Niderh I. D, bl. 47, 80,

^•8, 207, ea 399—403»
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door eenegeëvenredigde krijgsmagt hare bezic-

tingen te befchermen en hare naburen in ont-

zag te houden , de Engelfche Planters zouden

misfchien andere ftreken hebben opgezocht.

Maar, hoe groot ook de eerde winften \va*

ren der Maatfchappij , zoo dat zij zelfs vijftig

ten honderd uitdeelde, hoe aanzienlijk de buic

was , dien de verovering der Spaanfche Zil-

vervloot , in het jaar 1628, in haren fchoot

uitftortte de bewaring van Nederlandfch Bra-

fil, Nieuw -Nederland , Tabago , Sr. EulH-

tius en meer andere bezittingen en fterkteii

langs de rivier van Esfequebo en op de kusc

van Guinea , vorderde zulke verbazende geld*

foramen , dat men fchijnt genoodzaakt geweest

te zijn zich te bepalen tot de verftèrking dep

Hoofdplaats Nieuw -Amfierdam ^ de bewaring

der fterkten aan de rivieren en op het Lang-

Eiland , als mede 't fort Nasjau ten Oosten

der Zuid- rivier, 't fort Oranje aan da Noord-

rivier , en bijzonder 't fort de Goede Hoop

aan de Verfche - rivier ; zich voor het overige

verlatende op maatregelen van billijkheid en

befcheidenheid , zoo jegens de inboorlingen

als de Engelfchen.

Zoo lang de Oorlog duurde met Spanje

moesten de Algenieene Staten het Engelfch

D 4 Gan^



Gouvernement ontzien , vooral gedurende de

onlusten tusfchen Koning Karel den I, en heg

Parlement, terwijl de Koning zelfCdie, bij

het verdrag, den 17 van Lentemaand 1632, te

St.Germain gefloten, alle deplaacfen in Nieuw-

Frankrijk t Acadia en Canada aan de Fran-^

fchen afgedaan had) zich wachten moest het

misnoegen zijner onderdanen, door eenige toe-»

gevendheid aan de eisfchen van dien Staat op

I^ieuw- Nederland, te vermeerderen. (53)

Naden vrede van Munfter ontfliond er al fpoe-

dig misverfland met Cromwel , dat lot eenen

openbaren oorlog eerlang overfloeg. Wat bleef

Cr dus voorde West-indifche Maatfchappij

,

die de handen vol had met Brazil te verdedi-^

gen tegen de Portui^ezen, anders over, dan

de weg van onderhandeling, hoe weinig meq

er zich ook van konde voorflellen ?

Twisten met de Engelfche Kalonisten over

de grensjcheiding,

In America waren inmiddels hooggaande

twisten gerezen tusfchen Direéleur en Raden

van Nieuw -Nederland en de Commisfarisfen

van

(53) Conduite des Franfois par rapport h la Nouvelle

F.tosfe , traduit de l'Angiois avec des notcs d un Franjois, Lo»*

.drts 1745. pag, 103.



van de Vereenigde Staten van Boston, New- »

PUjmouth, New -haven en Hartfort , deels

over de Limietfcheiding , deels over bijzon-

dere beleedigingen der ingezetenen onderling,

die gefchapen Honden tot openbare dadelijkhe-

den over te flaan. De Bewindhebberen der

West-lndifcheMaatfchappij gelastten den Di-

redleur Pieter Stuivezand , om , door redelijke

voorftellen en eene Provifionele Limietfchei'

ding, c ware 't mogelijk) het uitbarsten van

vijandelijkheden voor te komen.

Ten gevolge daarvan was gemelde Direc-

teur, die in het jaar 1650 zich naar Hartforc

had begeven , verfchenen op den Landdag ,

tot dgt einde opzettelijk befchreven ; alwaar

zeer vriendelijk gehandeld werd over de grenü-

bepaling der Nederian.drche eu. Engelfche be-

zittingen. >

- Na het vertrek van Stuivezand fchijnt men

zelfs de zaak in ernstige overweging genomen

te hebben , wijl er drie Gemagtigden werden

afgezgnden naar Nieuw -Amfterdam, om nader

met den Directeur in overleg te komen , en

de begeerde grensfcheiding te brengen tot be-

jfluit. En dit gelukte in der daad, fchqon ten

nadeele van het onlochenbaar regt en vroeger

bezitneming der Ncderlanderen.

D 5
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'

Op hec vaste Land zoude men eene lijn trek-

ken uit de baai van Greenwich , vier mijlen

van Stampfort, noordwaarts op twintig miilen

Jang , mits tien mijlen verwijderd blijvende

van de Noord - rivier.

De Nederlanders moesten echter met hunne

gebouwen zes mijlen van de grenslijn afblijven.

De Inwoners van Greenwich zouden voor als

nog blijven onder het HoUandsch Beftuur: en

de Nederlanders het land , dat zij nu bezaten,

tot Hartfort toe , behouden , terwijl alle de

Landen, aanbelde zijden der Verfche- rivier,

zouden blijven aan de Engelfchen. En zulks

alles tot tijd en wijle er eene eindelijke be---

ilisfmg tusfchen Engeland en Holland zoude

getroffen zijn. (54)

Van deze fchikking , zoo billijk , ais naar

de omflandigheden te bedingen was , gaf de

Direéleur Stuivezand kennis aan de Vergade-

ring van Negentien , bij zijnen brief van den

q6 van Slagtmaand 1650.

Gedurende de twisten der Nederlandfche en

Engelfche volkplantingen in America , waren

de oneenigheden in Engeland in openbaren

Oorlog uitgeborsten. Hec Parlement had ge^

CS4) Groot Placaathtekt Ih D. W. U7Ï.
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fegepraald op den Koning. De ongelukkige

Karel verloor op den 9. van Sprokkelmaand

J649 zijn hoofd op een fchavot , terwijl het

roer der regering overging in handen van den

dwreepziekcn en onverzettelijken Cromwel ,

eenen man, wien deNcderlandfche nu erkende

onafhankelijkheid en voorfpoed zoo zeer in de

oogen Haken , dat het ligtelijk te voorzien ware,

dat een openbare vredebreuk daarvan het gevolg

wezen moest : te meer , nadat de Algemeen©

Staten geweigerd hadden zijnen Gezanten ge-

hoor te geven, en zij aan den Piins van Wallis

(naderhand Karel den \\) zoo na vermaagichapc

aan het Huis van Oranje , een veilig verblijf

in deze Landen hadden toegeftaan.

Zoodanig waren de omftandigheden in 't begin

van het jaar 1651, toen de brief van den Di-

refleur Stuivezand ter kennis van de Alge-

meene Staten gebragt werd.

Het Gezantfchap , 't geen in 't laatst van dit

zelfde jaar naar Engeland gezonden werd, oji\^

de reeds begonnen vijandelijkheden te fluiten,

kreeg in last, om ook hetftuk der Grensfchei-

ding in America aan het Engelsch Parlement

voor te (lellen : maar men was daar zoo onffe-

zind , om met dit Gemeenebesc eenig redelijk

vergelijk te treffen, dac men zelfs geheel nieuwe
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'en onredelijke voorflagen deed, die op niets

minder dan op de geheele vernieling van Neêr-

lands Koophandel en Zeevaart uitliepen, ja

zelfs op eene heerichappij ter Zee.

En zoo werden de zaken flepende gehou-

den tot aan het einde van Bloeimaand 1652,

waarop de bekende ontmoeting voorviel tus-

fchen de Nederlandfche en Engel fche Admi-

ralen Tromp en Blake, voor Douvres , en

de Hollandfche Gezanten genoodzaakt waren

vruchteloos te vertrekken. C55)

Na eenen hardnekkigen tweejarigen Oorlog,

werd men ter wederzijde het vechten moede,

en floot dus (nadat door Holland de bekende

^cte van Seclufia vastgefteld en aan den Engel-

fchen Protector was overgegeven) tusfchen

dezen Staat en Engeland den Vrede den 15

van Grasmaand 1654, zonder dat in de Vredes

voorwaarden eenig uitdrukkelijk gewag van

de Noord - Americaanfche overeenkomst en

grensfcheiding gemaakt werd. CS^)

De zaak echter was in het Vaderland niet

yer-

(55) Förfer/. ///u.Xn. bl. 215—219' Vergelijk 2Vór»/^» x><«»

Zeeland^ 11 Febr. i6s2. Den 4 Maart ió53 besloten Hun Hoog

Mog. dat er geen Mandementen van appèl zouden v/orden ver.

leend van Sementiën, in Nieuw -Nederland gewezen.

(56"^ Groot -Placaatboek II. D, bl. 522. Verbaal van BeWf^

alngkf bl. 857»



Vergeten. Bij eenen brief van den 29 van

Herfstmaand 1654 zonden Bewindhebberen aan

de Algemeene Staten het ontwerp der Limiet-

fcheiding van den jare 1650, met eene figura'

tive kaart, verzoekende, dat dezelve in han-

den der Gezanten (die inmiddels in Engeland

gebleven waren , om over een verdrag van

Zeevaart en fchavergoeding te handelen) ge-

fteld mogt worden , om daarvan het noodig

gebruik te maken; C57) waartoe ook bij Hun
Hoog Mogenden werd besloten , zonder nog-

tans de Grensfcheiding te Hartfort vastge-

fteld, goed te keuren , het zij dan, dat zij

daarop eenige bedenkingen maakten , het zij

dan dat zij het ontijdig hielden , zich daar-

omtrent uittelaten.

De Nederlandfche Gezanten Helden dan ook
aan de Engelfche Gemagtigden, onder voor-

waarde van wederzijdfche goedkeuring, voor,

om of de meergemelde Grensfcheiding van

het jaar 1650 aan te nem.en, of wel om deze

op te dragen aan de beslisfing van de Regerin-

gen der beide Volkplantingen in America, als

beter met de zaak bekend, en zoo als zij tot

onderlinge rust en welvaart best zouden oor-

deelen : onder goedkeuring echter der beide

Ge-
(57) Ftrbaal van Beverningk bl. 602,



Gemcenebesten. C58} Zij gaven hiervan ketl-

nis aan de Algemeene Staren, bij hunnen brief

van den 27 van Slagtmaand 1Ó54, zich nogtans

beklagende , dat men hen niet had voorzien

van de noodige bewijzen aangaande de eerfte

bezitneming der Nederlanderen en den koop

van landen van de Inboorlingen^ gelijk mede

van een wettig bewijs der aangegane grensfchei-

ding; terwijl men aan de zijde der Engelfchen

voorwendde onkundig te zijn, dat deze Staat

eenige bezitting had in die ftrekert, of dat er

eenige grensfcheiding beftond , waarop men

zich dezerzijds beriep; in allen gevallen, een

veel vroeger bezitregt, dan dat der Hollanders,

llaande houdende. C59)

Ik vind geen verder gevolg dezer onder-

handelingen, dan alleen , dat de Algemeene

Staten op den 22 van Sprokkelmaand i65<5

de grensfcheiding goedkeurden, met oogmerk

"waarfchijnlijk , om daarmede te bevorderen

de onderhandelingen , die tusfchen de West-

Indifche Compagnie en de Stad Amfterdam,

wegens de overneming van een deel van iV/^««'-

Nederlandy plaats hadden. (60) JSJieuW'

(58) Ihidevi bl. 688.

(59) JhlJem bl, 698-

(60) Grtot - Fldctiathtek II. D. bl. 1278. Nadat ik dit

Ve^



Nieuw ' Nederland afgejlaan aan de Stai

Amflerdam,

Trouwens de kamer Amfterdam , ^aaa

welke door de Vergadering van Negentien het

beleid der zaken van Nieuw. Nederland fcbljnc

opgedragen geweest te zijn) geen kans zien-

de, om langer ie voorzien in de kosten van

'tbeftuur, en vertrouwende, dat het gezag vaa

Amfterdam bij de Algemeene Staten , krach-

tiger middelen tot onderfteuning der volk-',

planting zoude daarftellen en invloed genoeg

hebben om de gefchillen over de grensfchei-

ding uit den weg te ruimen , toonde zich ge-

negen om een gedeelte harer bezitnemingen

in Nieuv/- Nederland , over te laten aan de ftad

Amfterdam , en wel , gelijk mij voorkomt

,

bepaaldelijk dat gedeelte 't geen tusfchen de

Zuid- en Noord -rivieren was gelegen, en dat

bij de VV. I. Maatfchappij , (gelijk in de No-
tulen van den Raad van Amfterdam van 3

Maart

Verhaal der binnenlandfche twisten gefchreven had , zijn mij in

handen gekomen tb» Collections of the Nevi-Turk Uisttflcal
Society, in welker Eerste Detl p. 189—303 men vindt eene
Verzameling van Brieven en andere ftukken, gewisfeld tusfchen
de Nederlandfehe en Engelfche Beftuurders in Noord- America,
loopende van het jaar 164Ó tot en met 1663, en overgenomen
wit Ebtnezer Haiard's Uistoricat Collections , die zyer veel
licht verfpreiden over de gebeurtenisfen in dat tijUvait.



Maaft 1(556 gelezen wordt) titulo cmptiónli

geregcelijk werd bezeten.
.

De Regering, het belang der Volkplanting

kennende, begreep dat, door de bebouwing

derzelve, alles zoude kunnen verkregen wor-

den, 't geen nu uit de Oostzee moest worden

gehaald, zelfs Scheepsmasten, en kwam wel-

haast met Bewindhebberen in onderhandeling;

met dat gevolg, dat de koop doorging in Len-

temaand van het jaar 1656, voor eene fomma

van zeven maal honderd duizend Guldens. (61)

Na dat door de Algemeene Staten deze

onderhandeling was goedgekeurd, werden zes

gemagtigden door Burgemeesteren benoemd,

die de Volkplanting zouden befturen. C62)

Ook beraamde de Regering van Amfterdam

eenige voorwaarden ten behoeve van zulken

,

die zich in de Volkplanting zouden willen

nederzetten. (63}
Hier-

(61) Ie Clercq Gefcb. der Vereen. Nederl. III. D. bl. 129.

Het Accoord zelve is te vinden in 'r Muniment Register van

Amflerdavi B. f. 118. f^qq. Gelijk althans in de Notulen ten

Rade van ia Julij 1656. bl. 121 gezegd wordt.

( 6: ) De Directeurs van Nieuw - Nederland waren de Mee-

ren Coenraad Biirch , Raad en Oud - Schepen van Amfterdam

,

Hendrik Roeters, Upper- Commisfaris van de VVi.^telbank , Eduard

Jt2au ., Izaac van Beek, Hecter Pietersz. en Johan Taijjpil.

(rtS) iWenvirdt deze voorwaarden achter de hier voren Mnge-

haa\de Befebrijving va» Kieuw Nederland door^. van der Vonek

en in tbe Celltctims efiht Nt^v-Tork Hist0ric.1l Secietij\ T, I. p. api.
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Hiertoe bood onverdraagzaamheid in den

Godsdienst weder gedienftig de hand. Meer

dan drie honderd Waldenzen , om de vervol-

ging van den Hertog van Savoijen te ontgaan

naar Amflerdam gevlugt , en daar voorzien

van *t noodige , vertrokken nog vóór den win-

ter naar Nieuw- Nederland , wordende , in

Lentemaand des volgenden jaars, nog door

drie honderd anderen, en wat later door nog

een aanzienlijk getal lieden van onderfchei-.

den rang gevolgd.

Twisten met de Kolonisten in Virgini'd

en de Zweden,

Hooggaande twisten hadden, gelijk wij hier.

Toren zagen , verfcheiden jaren lang tusfchen

de Nederlanders en hunne noordelijke Naburen

beftaan ; echter was de vrede gelukkig bewaard

gebleven tusfchen hen en de zuidelijke Kolo-

nisten in Virginië (64). Hiertoe had mis-

fchien onderling belang medegewerkt, en wei-

ligt overeenftemming van ftaatkundige gevoe-

lens , vooral na den dood van Koning Karel den I ,

wiens gunstbewijzen zij zoo zeer waardeerden,

dat zij het gezag van Cromwe-l weigerden te

III. DEEL. E er-

CÖ4) Van «eveïlïunck l- ». bl. 603,



erkennen. En toen deze in 1651. eene fterke

Vloot ter beteugeling der Virginiërs had afge-

zonden , ontzagen de N£derlandfche Planters

zich niet, om met hunne fchepen , die daarbij

toeval lagen , den wederftand hunner broede-

ren te onderfleunen , fchoon vruchteloos. (65)

Ten aanzien der Zweden, die ter wederzijde

der Zuid -rivier en in Nieuw -IJerleij woon-

den , laat ons de Gefchiedenis eenigszins in het

duister. Het komt mij echter voor, dat zij,

met wederzin met de Nederlanders vereenigd,

flechts gewacht hebben naar eene bekwame

gelegenheid , om hunne vorige regten terug te

nemen en hunne onafhankelijkheid ftaande te

houden: dat zij, om dit oogmerk te bereiken,

zich hebben bediend van de verwarring , die,

na den val van Koning Karel I. in het jaar 1649

in het Gouvernement vanVirginië plaatshad en

vooral in Engeland : (66) dat zij bovendien

de Inlanders hebben aangezocht, om met hen

afzonderlijk te handelen en een verbond van

vriendfchap te fluiten, gelijk zulks hun gelukt

is in het jaar 1654: en dat zij eindelijk de flerk-

ten langs de Zuid -rivier, waaruit de Neder-

landers reeds vóór de komst der Zweden, door

de

(Ö5) Histoirt de la Firginiê
, p. 8l. Amfl. 1707.



ófi Wilden verdreven waren , bezet en herftel^

hebben.

. Onder deze fterkten behoorde het fort Ca/f'

tuir. Het Jag aan den wester -oever der Zuid?

rivier benedcnwaarts, tegen o\qï Helfingburg^

fclet was zeer vervallen en voor de onzen vau

groot belang. Men befloot dus tot dcszclfip

hcrflelling , en waarfchijnlijk ook tot de herr

overing der andere fterkcen , aan die rivier ge-

legen. Of dit oogmerk bereikt zij , is mij niet

gebJeken, noch ook of er tusfchen de Nederv'

landfche en Zweedfche Kolonisten vijandelijk-

heden zijn voorgevallen ; maar wel , dat de

Virginifche Planters, (het zij dai^ dat zij doo?:

de Zweden waren opgehitst , het zij dat huij

het herftel van het fort Cajimir gevaarlijk

voorkwam,) onder aanvoering vandenColonel

Nathanaël Utie, hetzelve aangevallen en ge-

fiecht hebben in herfstmaand 1654. (^6/)

Nu zouden, paar het v.erhaal van ee.neu

Zweedfchen Schrijver, (68} de xwisten tus-

E 2 fchen

• f

(67) Blijkens ftuklien , berustende ten Raadhnize van Amfler-

3am, genaamd Declaratie en Manifest aan Gouverneur en Radtrt

van MarijJand , 6 Off, l659. en Extract uit bet Journaal va»

^ugitstine Heerman— aangaande de pretentie op de Zutd-rivii*

iaor CoUotl m. uxik.

(68) Th. co MP. HOLM, hier voren aangehaald in hetll. DeeJ

ia Celltilitns «ƒ fè« iV#w - 2 er* Üist. Society p. Z5?t
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fchen de Nederlanders en 2weden doot tus-»

fchenkomsc der Gouverneurs Stuivejand en

Rijfing zijn bijgelegd , met geen ander gevolg

echter, dan dat eerstgemelde, tegen het vre-

des verdrag aan . in het volgend jaar de vijan-

delijkheden hervat, en, met zeven fchepen en

600 k 700 gewapende mannen de Zuid - rivier

opgevaren zijnde , aüe de Zweedfcbe forten

zoude hebben weggenomen, bijzonderde V^s-

ting Chrisiiania, na een beleg van veertien

dagen, nemtnde alle de Krijgs- Officieren en

de voornaamfte Ingezetenen in verzekerde be-

waring, die vervolgens naar Nieuw- Amfler-

dam en van daar naar Holland zouden zijn op-

gevoerd.

Streng buiten twijfel zoude deze maatregel

geweest zijn , en misfchien niet zonder beris-

ping (69) Althans liet de Koning van Zwe-

den niec na zich over het wegnemen der forten

bij deAlgemeene Staten te beklagen. (70) Hec

l(omt mij echter waarfchijnlijk voor, dac het

gedrag der onzen door de omllandigheden ge-

wettigd werd, daar de goede verftandhouding

tus-

(69) Kaim Reis door Koord -America I. D. bl. 6 enbl. 218

tot 2ï3. ahvaai bij een:g lichr veifpreidt over den foberen ftaat der

eerste Zweedicbe Plarters en derz>;Iver zeden en gebruiken.

(?o) Nttultn v»n Ütlhnd 24 Muort l65t«



tusfchen de Zweden en de Indianen de aanlei-

dende oorzaak van den vernieuwden twist

fqhijnt geweest te zijn. Trouwens, in Herfst-

maand van het'jaar 1655, w^''^ ^^^ ^^^^ Caji-

wir aangevallen door meer dan 500 Indianen ,

door de Zweden denkelijk daar toe opgehitst.

Het was er echter zoo ver af, dat zij de Ves-

ting tot de overgaaf konden dwingen ('71 )>

dat deze zelfs door hunne verdedigers verfterkt

en iVi<?«'J*'tfr--^/«y?(?/ genoemd werd , terwijl het

bevel daar over in 1656 door de Direéleurs

van Nieuw -Nederland te Amfterdam , werd

opgedragen aan Johan Alrichs , die er nog-

tans, daar hij fchipbreuk had geleden op bee

Lange - Eiland , eerst in Grasmaand des vol-

genden jaars aankwam. C7^)

Omflandigkeden van Nieuw -Nederland,

federt de Oorlogen tusfchen de Neder-

landers en de Engelfchen,

Ondertusfchen waren de kosten van het on-

derhoud der Kolonie , waarfchijnlijk door de

E 3 ver-

(71) Htllandfcht Mereurius 1658, bl. 113.

(72) Blijkens Papieren ten Raadhuize van ArafterAim. AhicTie

was in Decenibsr 1656 uit Texel vertrokken, en na geleden Schip-

breuk op 't Lange -Eiland ia Aj»rU 1647 met lüS asielen in 't forP

Cutmt aangekoncn.
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Vermeerclenng der verdcdigings - Tniddelcn ,

verre geloopen buiten de rekening der Rege-

ring van Amfrerdam ; zoo dat zij in het jaar

1660 in overweging nam , om Nieuw -Neder-

land wederover te laten aan de West-Indifche

]Maatrchappij , die nogtans niet genegen was

daarin toe te treden.

Men moest zich dus eenige opofferingen

getroosten, in de hoop van eenmaal de vruch-

ten daarvan te zullen plukken. En in der

daad : de zaken der Volkplanting kwamen al-

3erig.ikens op eenen vasten voet, en de voor-

deden begon men er van te genieten . De

Scheepvaart en Koophandel op die Landftreek-

ramen toe zoodanig, dat, bijaldien de oor-

log met Groot- Britcannie in het jaar 1664 niec

ontvlamd ware, Nieuw- Nederland , welks

Hikdommen en voortbrengfelen men merdieder

Oost -Indifche Bezittingen, waarfchijnlijk ten

or.regte, meende te mogen vergelijken, C73)

eene goudmijn voor Amfterdam enden geheelen

Staat der Vereenigde Nederlanden zoude ge-

worden zijn. (74)

Wat hiervan ook wezen moge , de Kom-

mis-

(73) Naar liet oordcel van Bewindhebbcren der W, I. C. te

zien bij b e v e R N i N g K /. c. bl, 604.

(.74) W A G E N A A R Bcfchriji-, van Amft, I. D. bl. 504 , jn fol.



misfarisfen en Dire(5leuren over de Zuid-rivief

in Nieuw -Nederland toonden zich genegen in

het jaar 1663, om de helft der Kolonie van de

Stad over te nemen. De Graaf d'Esirades

fchrijft in eenen zijner brieven, (75) aan de

Gemagtigden van Amfterdam , dat het niet in

de magt der Staten ftond om hen Nieuw -Ne-

derland te doen af(taan, waaj-aan zij, boven

de koopfom van zevenmaal honderd duizend

Guldens, nog tweeMiilioenen hadden te koste

gelegd, en waarvan de Stad Amfterdam jaar-

lijks, na aftrek van alle onkosten, ruim zestig

duizend guldens aan renten inzamelde.

Doch deze voordeelige uirzigcen waren juist

oorzaken van het verlies der Volkplanting ;

want, in het begin reeds had hare ontdekking in

het jaar 1Ö09 door Henrij Hudfon, als ook hare

vestiging n uitbreiding, de afgunst der En-

gelfchen gaande gemaakt, ontaardende, voor-

al federt den tijd vanCromwel, in eene verbit-

tering tusfchen de twee Natiën, die, fchoon

ongelijk in raagt en volkrijkheid, fchoon zelfs

door banden van Godsdiensten Staatkunde ver-

pligt elkander te ontzien, echter voor afkeer

E 4 en

(75) Het is een Brief van Azr\ Graaf cfEstraile! Mr\ Lionite

van den 17. Sept, i66if te vinden in de Memoires d 'estrades
n.D. bl. J29.



en winzucht zachtere gevoelens deden wijken

;

hoedanige indrukken de Volkplantingen gre-

tiglijk overnamen.

De Direfteur van Nieuw - Nederland had

inmiddels alles gedaan om den vrede te bewa^

ren , zich houdende aan de grensfcheiding van

Bet jaar 1650 ; bij een uitdrukkelijk Bevel-

fchrift voorziende in de misbruiken , die inge-

flopen waren bij het verkrijgen en vervreemden

van gronden. (76)

Voorzigtigheid en goed beleid mogen door

zulke en andere middelen hier en daar hebben

gezegepraald boven de ondernemingen des ge-

welds: die van Hartfort echter werden all engs-

kens onverzcttelijker , en alle pogingen toe

minnelijk vergelijk vruchteloos. Te vergeefs

beklaagde zich de Direfteur Generaal Sttiive»

J'and bij het Congres of de algemeene Verga-

dering der vier Engelfche Volkplantingen ^ in

Wijnmaand 1663 te Boston gehouden , wer-

waarts hij zich in perfoon had begeven. Te

vergeefs werden de ondernemingen van die van

Hartfort afgekeurd door de afgevaardigden van

Boston^ New - Plijmouth er\ New -Haven. Zi}

bleven onverzettelijk , bewerende , dat deze

gefchillen niet betroffen de algemeene Verga-

der

(^6) Eell, Mercurins 1653 » M 43.
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dering , maar alleen die van hunne bijzon-

dere Kolonie. Te vergeefs begaven zich ook

Gemagtigden van Directeur en Raden van

Nieww ' Nederland derwaarts , waar zij alle

pogingen aanwendden tot bewaring der rust en

eenigheid onderling: doch vruchteloos. Die

van Hartfort verklaarden geen Nieuw - Neder-

land te kennen, de bezitneming der West-In-

difche Maatfchappij te houden voor onwettig,

als niet (leunende op eenig Patent des Koning*,

van Engeland, en mitsdien voornemens te zijn

hunne Plantaadjen uit te breiden naar goedvin-

vinden , ja zelfs geheel Nieuw -Nederland in

te nemen met geweld , zoo men beftond zich

tegen hen te verzetten. Gedurende de onder-

handelingen te Boston ondernamen eenige ijve-

raars de Hollandfche Dorpen tot muiterij op te

zetten, terwijl deWilden van £/o/)«y degrootfte

wreedheden bedreven , door fommige Neder-

landers in hunne buurt te vermoorden , han-

gende de hoofden voor hunne hutten op.

V Gravezande en Heemflede^ dorpen op hec

Lange -Eiland, werden dus ook overgehaald

den Koning van Engeland te erkennen. Die

van het dorp Vlisfingen echter, fchoon meest

uit Engelfchen beftaande, bleven getrouw aan

hunne oude Meesters, zeggende, dat zij, door

E 5 de
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êe Staten Generaal wel bcfchcrmd zijnde ge-

weest, niet gezind waren anderen te erken-

nen. En alzoo ontftond in de Volkplanting

de grootfle twecfpalt en verwarring. CZZ)
Welke aandoening de mishandelingen der

Engelfchcn verwekten in de Volkplanting, is

ligrelijk af te nemen uit den brief van Bewind-

liebberen der West- Indifche Maatfchappij aan

de Algemeene Staten van den 21. van Louw-

maand 1664, in den Hollandfchen Mercurius

van dat jaar woordelijk en bij Aitzema hoofd-

zakelijk te vinden* C78J

Voorziende dat hnn een dergelijk lot over

her hoofd hing als de Nederlandfche Planters

in Brazil, die eindelijk naakt en berooid over-

gelaten waren aan de genade der Portugezen,

zonden zij eenige gemagtigden naar den Haag

om de nadrukkelijkfte vertoogen te doen , zoo

aan deAlgemeene Staten als aan de Bewindheb-

beren 5 verzoekende , dat in hunne bezwaren ten

fpoedigften mogt voorzien worden, door de

vastflelling eener billijke grensfcheiding en het

nemen van krachtdadige voorzorgen, om de

gevreesde geweldenarijen te fluiten.

In

(77] JIoU. mercurius 1663 bl. 168. en anno 1C64 , bl. 10 en 13,

(73) y^iTZEMAV.D. bl.f4.//o//.ilJ«'-<r»f7aJi6Ó4 p. ISeni4.

Uillandi Rijkdom, I'. D. bl. 14^»
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. In het begin van Louwmaand desjarirs 1664V

kwamen deie klagten in.; en men befloot de

zaak door Gemagcigden te doen onderzoeken

;

maar de ingekomene tijdingen der veroveringen

door den Engelfchen Admiraal Holmes maakten

welhaast alle verdere beraadflagingennoodeloos.

.. Dan , keeren wij terug naar Europa ', en

zien wij , wat daar gebeurd zij.

Nieuw ' Nederland door de Engelfchen 'ver- ,

overd in 1664, ^^ ^'^ i66j afgeftaan,

Nadat Koning Karel de II. in het jaar 1660»

den Britfchen troon had beklommen , had men

billijk mogen, verwachten , dat de vrede met

dazen Staat , waaraan zijne Majesteit zulke

groote verpligtingen had, langdurig zoude ge-

weest zijn: maar het bleek al fchielljk, dat de

weigering, om den jongen Prins van Oranje toe

Stadhouder aan te flelien , den Koning zeer

mishaagde, en dat hij niepdan fchoorvoetende

kwam tot het Verdrag, dat in het jaar 1662

tusfchèn de beide Staten gefloten werd. k"^^)

Om zich te dekken tegen den wrok van En-
geland, daar men weinig genegenheid toonde

om zich aan het gefloten Tradaat te houden ,.

ver-

C79) Fadirl. Hist. XIII. D. bl. 47.
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verbond zich de Staat wel met den Franfcïien

Koning Lodewijk den XIV: doch deze, te on-

vrede over eene geheime onderhandeling tus-

fchen dit Gemeenebest en Spanje, ftookce Ka-

rel den II. onder de hand op , tegen dezen Staat.

Welhaast borsten ook buiten Europa de

vijandelijkheden uit. De Hertog van IJork,

'sKonings broeder, was in het jaar 1663, met

eerige fchepen uitgezonden naar de kust van

Afrika , en had in last (8oj om Kaap Kors te

nemen en vervolgens Nieuw ^ Nederland. De

onderneming flaagde gelukkig. In Sprokkel-

maand van het jaar 1664, vielen verfcheidene

Ncderlandfche Schepen en Sterkten langs do

kust van Afrika in handen des Vijands, die

daarop den fteven wendde naar Amerika, De

Engelfche magt was aanzienlijk ; wederlland

met fchijnbaar geluk onmogelijk : zoo dat op

den 27 van Oogstmaand 1664, Nieuw-Amfter-

dam zonder flag of llcot overging aan de Engel-

fchen, die welhaast geheel Nieuw - Nederland

vermeesterden , benevens de Eilanden Tabago

en St.EuJtatius. (81) Zij noemden het aldus

be-

(80) Dit erkenc?e zelfs de Koning openlijk; vergelijk Brievin

san de Wit IV'. O. bl. 387.

C81) VaUerl Hist Xlll. D. bl. 118. De voorwaarden der Ka-

isitulatie van Nieuw - Nederland vindt men in d?n U*U. Mercuriut

Kj,
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bemagtigd Land Ne'W-Tork^ en gaven denzelf-

den naam aan de Hoofdplaats Nieuw- Amfser-

Zoodra de tijding van dit verlies in Holland

kwam , gaven de Bewindhebberen der West-

Indifche ïVJaatfchappij er kennis van aan deAI-

gemeene Staten, op den 24. van Wijnraaand

1664. Hun Hoog Mogenden ontvingen die

Vcrflag met leedwezen , en zonden affchriften

der Memorie van Bewindhebberen aan de on-,

derfcheidene Provinciën, dezelve aanmanen-

de om door fpoedige Confenten de noodige

Geldmiddelen daar te ftellen tot voortzetting

van den oorlog en tot afwering van verdere

onheilen , zoo binnen als buiten Europa: ter-

wijl de Arabasfadeur van Goch in Engeland

werd aangefchreven, om de krachtigfte voor-

dellen te doen bij den Koning, tot teruggaaf

der ontnomen Koloniën en tot voorkoming van

dergelijke ondernemingen. Dan met welk leed-

wezen dit verlies hier te lande ook vernomen

werd, gelijk men buiten ftaat geweest was om
het te verhinderen, zoo was men echter niet

gereed om het verlorene te hernemen, Amfter-

dam fcheen zich bovendien dat verlies te ge-

troos-

1664, p. 153. en in 'r Kort Ftrbaal vg» 'dm Epgtljchcn Qtrl«s>
Amfl. 1^67. bL 28 en sp.



troosten , in het yooruitzigt van driemaal meer

te zullen, winnen , daar er bevelen gegeven

waren, om de bezittingen der Engelfchen ,ia

Oost indi-ën aan te vallen,, die men vervolgens

of zoude blijven behouden' of tegen Nieuw *

Nederland uitwisrelen. CSn) Men leefde trou?

wens in de hxjvop, dajf bij de Vred^s- onderhand

delingen , dip in /bet jaar 1665,; pnder het be-

\e\d der Fraufche Gemagtigden , op bijzondcren

last van Lodewijk den XI V^ ondernomen waren,

het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden

berfreld zou ie worden in het bezit v^x\ Nieuw

r

Nederland^ datmen zoo qflgaarne verlpren had.

Onderiusfchen had de Franfche Koning. op

eigen gezag \' 83) aan de Staren den voorflag

laten doen om Nieuw -Nederland aan den Ko»

ning van Groot -Brittannië af ^:e flaan , mirs

hij hen in 'c bezit liet van het eiland Poule-

ron &c. Men had echter hier te lande geene

ooren naar dergelijke fchikkingen , vooral ,

daar men zich vleide, dat Frankrijk ook ein-

, de?

(3;) D'estrades memoires L. II. p. zg^.

(8a) De Koning verfchoonc zich deswegens in zijnen brief aaa

é'£strndes van den 17. Aug. J6Ó5, zeggende „dat de Viedes-

„ voorwaarden hem door den RaadpenGoiiaris de wit waren aaa

., de hjnd gegeven , 't geen Z. M. begeerde dat bi] gelegenheid ,

„ met overleg van de wit, den Staten wierd bekend gemaakt

,

„ tot afwending van allen argwaaa". Oeuvres dt Louis S,t^»

T. UI. /. 315.
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delijk zich tegen Engeland verklaren zoude.

Twee jaren duurde de oorlog : ter weder-

zijde werd dapper gevochten. Eindelijk werd

de Vrede te Breda gefloten op den 31. van

Hooimaand 16Ó7, en daarbij bedongen , dat

elk zoude blijven behouden de Plaatfen, Ste-

den en Sterkten, die men gedurende den oor-

log aan elkander ontnomen had , tot op den

ao van Biocimaand te voren. (84^

Nieuw -Nederland, dat nu reeds drie jaren

in handen der Engelfchen geweest was , werd
'

dus volkomen en eindelijk afgellaan. En zoo

werd in eens verloren de vrucht van meer dan

vijftig jaren arbeids , met alle de onnoemelijke

geldfommen , die uit het Vaderland tot aanleg

en verbetering der Volkplanting waren afgezon-

den ; verijdeld de vleijendfte vooruitzigten van

koophandel en welvaart ; verarmd menigvul-

dige Nederlandfche Geflachten, welker bellaan

van 't behoud der Volkplanting afhing.

Hoe zeer men het verlies van deze aanzien-

lijke Volkplanting te regt betrenrde, werd die

nogtans eenigermate vei-zacht door het nemen

der Engelfche Volkplanting Suriname in Len-

temaand van het jaar 1667, door den Zeeuvv-

fchcn

(84) Vadtrl, Hht. XIU. D. bl. =65, '



fchen Capitein Abraham Krijnszoon ^85) der*

Viraarts door de Staten van Zeeland met drie

fchepen gezonden; welke Volkplanting mits*

dien , uit krachr der Bredafche Vredehande-

ling, onder de heerfchappij van dezea Staat

overging. (86)

Zoo dikwijls wij aan Suriname , de eenigfte

Nederlandfche Volkplanting aan de kust van

Guiana, denken, herinneren wij ons met dank-

baarheid de nagedachtenis van deszelfs verove-

raar , Abraham Krijnszoon , onzen Zeeuw-

fchen Landgenoot , die dezelve als eene ver-

goeding voor het verloren Nieuw - Nederland

aan de kroon des Vaderlands gehecht heeft , en

nog daarmede doet prijken.

Of ondertusfchen het verlies van Nieuw-Ne-

derland door de vermeestering van Suriname^

immers bij verloop van tijd, zij vergoed gewor-

den , is moeijelijk te beflisfen. Dit is zeker,

dat de afftand van eerstgemelde Volkplanting

groote vreugde in Engeland veroorzaakte.

Trouwens , daar door werd de fcheidsmuur

weggenomen , die de vereeniging der zuidelij-

ke Koloniën van Engeland in Virginië met de

noor-

(85) zie nopens dezen dapperen Zeeuw de la Ruë beid'

iflft'g Zeeland. M. lyo.

(86) VailcTl. Uist. 1. c. bl. 40(3. HaRTZINCK befohr. va»

Quian». II. ü. bl. 583.



noordelijke Koloniën verhinderde : daardoor

werd een nieuw vak van Landbouw en Koop-

handel geopend en een gevaarlijk nabuur uit

den weg geruimd.

In dezeuiczigten echter openbaarde zich we-

derom de onftandvastigheid der ondermaanfche

zaken. De tegenzin , waarmede van de Engel-

fche zijde de Vrede gefloten was , deed ver-

moeden, dat dezelve niet langdurig zoude we-

zen. Welhaast ook ontftond er gefchil over

het flrijken der vlag, 't geen het oorlogsvuur

nog heviger dan immer te voren deed ontbranden.

Nieuw - Nederland door de Nederlanders her'

nomen, doch weder terug gegeven.

In het jaar 1672 werd de Staat overvallen,

niet alleen door de Kroonen van Engeland eti

Frankrijk, maar ook door de Bisfchoppen vaa

Keulen en Munfter.

Aanzienlijk waren de verliezen te Lande :

ter Zee echter werd de eer van 's Lands vlag

mannelijk gehandhaafd.

De Kapitein Cornelis Evertfen , Zoon van

den gefneuvelden Vice - Admiraal van den-

zelfden naam, in 't laatst van het jaar 1674,

door de Staten en de Admiraliteit van Zeeland

lU. DEEL. F mee.



tnet eene kleine Vloot naar de West- Indien

gezonden , ftcvende naar deEngelfche Koloniën

inVirginië, alwaar hij verfcheidene Schepen

nam of verbrandde. Te Blartiniqtie een fmal-

deel van vier^Schepen van Oorlog, door de

Admiraliteit van Amflerdam onder het bevel

van denKommandeur Jacob Blnkes{%7^ uitge-

zonden , ontmoetende , vereenigde hij zich

daarmede , nemende eene groote menigte En-

gelfche en Frsnfche Schepen.

En nu wendden Evertfen en Binhes den '^t-

ven ïi'xz.T Nieuw - Nederland, De Stad New-

3öry^was voorzien van veerti::^ (lukken aefghut,

doch de Gouverneur at'wezi'T, zoodat er eeni^e

verwarring plaats had, en de bemagtiging ge-

fchicdde zonder grooten tegenfland. Alle de

Zeehavens werden almede ingenomen, en ver-

volgens de geheele Volkpluncing , waar aan

door den overwinnaar de aloude naam van

Nieuw ' Nederland werd wedergegcven. Dit

gebeurde den 9. van Oogstmaand van het jaar

1673. (88;
Welk

(87) Jacoh Binkes was een dapper Zeeman, en fiieiivelde

in Sla^tmaand 1677, ter gelegenheid der verovering v?i\i lobaga

onder den Graaf d' est u Ées, zie Faderl. Hist. XIV. D. bl. 376,

401 en 443. en Leven en Daiten der Zeehelden , bl 438.

(S3) Notulen van Zeeland 1673 bl, 176— I79r en van 1674

bl. ïl en 24. Hall. Mercurias 1673 , p. 170—iÓ4. Auniuitk.

*jf
de raderl.' Hiit. XIV. D. bl. IQZ,



Welk eene vreugde deze heerlijke zegepraal

onder de Nederlandfche Volkplanters verwekte,

voor zoo verre zij in de ilolonie gebleven wa-

ren , is ligtelijk op re maken. De dappere

Evertfen , op 't behoud der Volkplanting be-

dacht , zal buiten twijfel in het beftuur voor-

zien en eene behoorlijke bezetting uit de Land-

foldaten , die hem waren medegegeven, inde

Hoofdplaats en waar zulks noodig was, gelaten

hebben ; zorgende bovendien , dat nog twee

gewapende Schepen ter meerdere beveiligin'g

daar bleven liggen.

De Regering van 't veroverd New- Tork^

thans genoemd Nieuw - Oranje op V eilaiii

Manhattans C89) , gaf bij eenen uitvoeri-

gen brief van den 8. van Herfstmaand 1673

kennis aan Hunne Hoog Mog. van deze gewig-

tige gebeurtenis, daarmede afzendende den Heer

Cornelis van Ruijven, die verfcheiden aan-

zienlijke ambten in de Kolonie bekleed had

F 2. en

(89) De Regering benoemde zich Burgemeesteren en Schepe-,

Hen der Stede Nieuw -Oranje op 't Eiland Manhattans in Nieuw*

Kederlutiil, en bcftond uit de navolgende perfoonen : Anthonij d-o

J)Ji!l
, Johannes de Kijster , Aegidins Lu;jck , J^hannes 'jait

Brug of Jiiirg, Michiel Beeckman , Jeroiiimijs Ebhink^ 'jacoi

Kap, Laureus 'jan de Spiegel, Guilliain yerplanck.
,

Deze brief is mij vriendelijk medegedeeld duor Jonkheer^

J. C. DE Jonge, Adjunct- Aichivarius van het Rijk der Neder-

tomlcn, dien ik vooi dit eu andeto bcrigteu mij:;<;u dunk bjaiig.



en volkomen bekend was met den ftaat der Èa»

ken : doch een zware ftorm, die Schip en Ie*

Ten bedreigde , hem eene haven van Nieuw-

Engeland hebbende doen binnen loopen, werd

hij met een' naderen brief, van den lo van

Louwmaand 1674, andermaal naar Nederland

afgevaardigd.

Bij dien briefwordt te kennen gegeven , dat het

God behaagd hebbende de wapenen ran den Staat

zoodanig te zegenen, dat de ganfche Provincie

van Nieuw-Nederland , beflaande uit drie Steden

en meer dan dertig dorpen , tot groote vreugde

der Ingezetenen onderde gehoorzaamheid harer

wettige Overheden was wedergebragt , men

groote voordeden voor het Vaderland daaruit

meende te mogen voorfpellen; vooral , indien

eenige huisgezinnen, die door den overval der

Franfchen fchier van alles beroofd waren, zich

in Nieuw-Nederland zouden willen nederzetten ;

en men hen, gedurende het eerste jaar, wilde

te gemoet komen : dat deze Provincie , die

bijna niets dan volk van noode had om den land-

bouw voort te zetten , daardoor zoodanig in

waarde zoude toenemen , dat zij in 't vervolg

van tijd voor 't Vaderland zoude kunnen die-

nen tot eene koornfchuur. en bergplaats van

vele noodzakelijkheden, die nu gewoonlijk uit

de
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de Sond gehaald werden ; hebbende de Land-

ftreek de Efopus , beftaande uit drie dorpen , in

het vorige jaar reeds uitgeleverd omtrent 25^000

fchepels koorn : dat Curacao en Suriname in-

middels in de behoeften van Nieuw -Nederland

zouden kunnen voorzien , en zij daar hunne wa-

ren vertieren: dat Nieuw - Nederland voor Sche-

pen ', om ^de West kruifende , zeer gelegen

was om er hunne prijzen op te brengen : dat

men bovendien aldaar in (laat was om het oog

te houden op het gedrag van Engeland , *t geen

eens meester wordende van het Noordergedeelte

van America, in ftaat zoude zijn, om buiten ken-

nis van andere Mogendheden, aldaar Schepen

van oorlog uit te rusten , ten einde daarmede

den Staat of deszelfsBondgenooten te' overval'

len : dat bij dit alles kwamen de groote voor-

deden van den Bever- en Pelterij-handel, bene-

vens nog andere zaken, die mondeling door den

WeQvvanRuijven zoM^Qn worden voorgedragen.

Zij befloten, dat tot het herftel en behoud

van de Provintie Nieuw - Nederland onmid-

delijke hulp en voorziening noodig waren ^

zonder welke zij gevaar liep van te bezwijken

onder de aanflagen van hare menigvuldige En-

gelfche enFranfche vijanden,van welke zij om-
ringd was , en die niet zouden nalaten alio hun-

F 3 ne



J1C krachten in te fpannen , om zich over de

zegepraal der wapenen van Kunne Hoog IMog.

in dac werelddeel te wreeken , waardoor de

INederlandfche Natie, die daar te lande omtrent

6oco a 7000 man ilerk was , niets anders dan

eenen volkomen ondergang en verwoesting

zoude mogen verwachten , verzoekende mits-

dien, dac Kun Hoog-Mog. zich aan het be-^

houd dezer Provincie wilden laten gelegen lig-

gen, en haar zoodanigen bij (land bezorgen , als

tot haar behoud bevonden zoude worden te

behooren.

Intusfchcn was Evertfen met zijne kleine

vloot en verfcheiden prijzen naar Kadix vertrok-

ken , alwaar hij in Wintermaand deszelfden jaars

behouden aankwam , nadat hij het eiland Sint

EUjGaiius nog bovendien had bemagtigd.

Gedurende dezen zeetogt was de ftrijd der

verbonden Mogendheden zeer hevig en bloedig

geweest. Geen wonder dac 's Lands Staten,

die geenen anderen Bondgenoot hadden dan den

Koning van Spanje,- tot den vrede geneigd wa-

ren. Zij deden dan verfcheiden voorflagen aati)

Koning Karel den II, onder anderen ook om-

Nieuw-Nederland o^ nieuw af te ftaan, zonder

daarvoor eenige vergoeding te bedingen.

Streelender lokaas kon den Britfcben Vorst.

niet



niet worden aangeboden. Mij nam er oolc Tpoe-

dig genoegen mede, en de V^rede werd op den

19 van Sprokkelmaand 1674 te Westmunster,

onder deze voorwaarde, gefloten. (90)

De Algemeene Staten befloten daarop , den

1 6 van Grasmaand ; om Nieuw - Nederland

aan de Engelfclien over te geven, waartoe de

West- IndiTche Pvlaatfchapplj werd gemagrigd

(91); terwijl de ingezetenen der Volkplanting

met hunne verzoeken verwezen werden naar

den Koning van Engeland (92)- Dus werd

Nicttyi' - Nederland 0^ nieuw eene Engel fclie

Volkplanting, en voor altoos aan het Vaderland

ontnomen; terwijl het eiland Sint Euftatius

en de Volkplanting van Suriname^ nog ten

huidigen dage in het bezit van dezen Staat_ ge-

bleven , onloochenbare gedenkteekens blijven

van den heldenmoed en het beleid der Zeeuw-

fche Zeehelden Krijnfen en Evsrtfcn.

Rij de menigvuldige helden - daden der Evert-

fens, verdient ook deze zegepraal onze erken-

tenis. De Kommandeur Cornelis Evertfen-t

niei ontaard van den moed en de dapperheid

F ^ zijns

(90) Vaitrl.HUt. XIV. D. bl. 298 en 299. ValckENIER
a. D, Bijlage as. bl. 68.

(91) Notultn van II. H.M. 5, II, J5 7""'/ iCj.

<SJ) liidtiK 4 y lilt ij iCTi-



zijns baders en Ooms , beide in hetzelfde jaar

roemruchtig gefneuveld , zoude ook Nieuw-

Nederland aan het Vaderland hebben weder-

gegeven, indien het behoud daarvan mogelijk

geweest, endcafftand tot hcrilelvan den Vrede

niet noodzakelijk geoordeeld ware. C93)

Onderzoek naar V regt van bezitneming

van Nieuw -Nederland,

De aaneenfchakeling der lotgevallen van

Nieuw - Nederland kon hier voegzaam worden

befloten, indien het niet waardig ware, nog een

oogenblik (lil te ftaan bij de gronden van regt,

waarop zich het Gemeenebest der Vereenigde

Nederlanden , ten aanzien van het bezit van

Nieuw - Nederland^ berie p.

En waaruit kan men dezelve beter opmaken,

dan uit de redenen, waarmede het Engelfch

Befluur dit regt tegenfprak?

Het wendde namelijk voor, dat Koning Ja-

cobus dat land gegeven had aan den Graaf van

Stirling bij opene brieven , onder het groot

Zegel

(98) CoRNEL IS Ever Tf EN, geboren xz fUsfingen den

\ft Novb. 164a, was de zesde Zoon des gcfneuvclden Luit. -Admi-

laalsCoRNELis EvERTSEN. Zie üe la roe Htldliaftig Zi$-

land, bl. 154. en J. D E KaNTER Phil.Z. Rêdivoertng o.ttr het

ierftel vttn het Praalgrafder Luit,- /tdmiralen ] oh Mi en C OR-

WELis EvERTSEN, te Middelburg uitgtf^rtken de» 18, vaa

i.cntsmaaud l8l8.



Zegel van Engeland: dat de Schotten , langen

tijd voor er de Hollanders waren ingekomen,

de bebouwing der Kolonie haddeia begonnen :

dat de Hertog van IJork het regt der Erfgena-

men van den Graaf van Stirling gekocht had,

en dat mitsdien de landflreek , Nieuw- Neder-^

land genoemd , wettig roekwam aan de Engel-

fchen: dat bovendien de Hollanders er flechts

oogluikend waren toegelaten , even als wan-

neer zij zich in Engeland ofelders nederzetteden,

zonder daarom voor hun Vaderland eenig regn

van Souverainiteit te verkrijgen. C94}
Zie daar de gronden , waarop zich , naar hec

fchrijven van den Graaf d"Estrades ^ de Kan-

felier van Engeland beriep , om het regt vati

zijnen Meester te verdedigen ! — Laten wij

dezelve kort en befcheiden ter toets breniren.

Indien hier de vraag ware, of Koning Ja-

cobus vlroeger dan de Algemeene Staten , on-

der zijne grootere uitgiften, de Landflreek,

naderhand Ni&uw - Nederland genoemd, ter

ontginning en bevolking hebbe weggefchon-

ken, zou welligt de uitfpraak ten zijnen voor-

deele vallen moeten. Het 'is toch bekend,

dat Koning Jacobus, in zijnen overdreven ijver

t^t vorming van overzeefchc Volkplantingen,

F 5 reeds-

C94 ) MtiMUres ö'e s 1 R A B E i , T. 11. p. 28.9.



reeds in het jaar 1606, aan twee ondcrfchei-

dene Maatfchappijen van Koophandel het regt

heeft gegeven, om handel te drijven op het

vasteland van America , 'c geen hij in twee

bijna gelijke deelen , tusfchen den 34 en 45

graad breedte, en dus van Nieuw- Schotland

tot het zLiiderdeel van Carolina , verdeelde ,

l)et cene gedeelte noemende de eerste Folk-

planting van Virglnlë of de Zuidelijke Folk-

platiting , en het andere de tweede^ of ^e

Noordelijke Volkplanting (95). Het lijdt ook

geene tegenfpraak, dat Koning Jacobus , bij

verfcheiden opene brieven , het gezag en de

vaorregten dezer Volkplantingen bevestigd ,

uitgebreid en bepaald heeft: — dat hij zelfs ,

in her jaar 162a, bij dergelijke brieven aan den

Hertog van Lenox , den iVIargraaf van Buc-

hingkam en andere Grooten een uitgellrekter

regt vergund iieeft, dan hij te voren had afge-

flaan , hen vcreenigende onder den titel van

den Grooten Raad van Plijmouth , ten einde

eene Volkplanting aan te leggen in Nieuw-

Engeland : (pCJ) maar het is niet minder z€-

ker, dat alle de pogingen des Konings vruch-

te-

C9S) RoBEPTSON Ctfcl. vint' AmcHcu , V. D. bt, 4#/

V Britt. Rijk in Jinnrica , bl. 172.

(96) ROBERT S©^N /. c. bl. 02, ri> P3> 15^

^

\



teloos uitvielen , en dat alle de ondernemin-

gen der nieuwe Maatfchappij zonder goed ge-

volg bleven. Cpz) Waarom zoude ook , zonder

bijkomende bezitneming, de vergunning van

zeevaart, handel enlandswinning, tusfchen den

54en 45 graad, door Koning Jacobus , alware die

ooic vroeger gedaan , op het regt^en den eigen-

dom der gronden , van meerdere waarde en in-^

vloed zijn , dan die der Algemeene Staten der

Vereenigde Nederlanden, die aan de West -In*

difche Maatfchappij, in het jaar ]62i, gelijkte

regten vergunden tusfchen den 37J en den 41 §

graad, terwijl er reeds Nederlandfche plan-

taadjen envastigheden in die oorden beftonden?

Mijns erachtens , hebben beide Uitgiftert

zonder dadelijke bezitneming geene meerdere

waarde , dan die van den Rcomfchen Paus

Alexander den VI, toen hij bij zijne Bulle vnn

het jaar 1493, 'geheel Zuid - Araerica tus-.

fchen de Koningen van Portugal en Spanje,

verdeelde. Alles trouwens komt hier aan

op de oorfpronkeiijke ontdekking ert^ eerste

bezitneming. Deze zijn de eenige titels van regc

,

die de Volken te2:en elkander kunnen aanvoe-

ren, ora hun voortdurend bezit te regtvaar-

di-^

' (97) ROBERTSON /. c. bl, 15S. SpRENGEL Cefcb. Hef

Eurof. in America
f

bl. 17S. '*

/



-C 9* )-

digen. ^98) Om deze reden beb ik hier boven

geen gewag gemaaict van de ontdekkings- reis

yan Jokn en Sebastiaan Cabot ^ die, op lasc

van Hendrik den VII, Koning van Engeland,

tot ontdekking van den doortogt door hec

Noord - Westen, uitgevaren, de kusten van

Noord - America waarfchijnlijk wel gezien

maar niet bezocht hebben. (99)

Gelijk men dus, op dien grond, aan En-

geland niet kan ontzeggen het regt van eigen-

dom op de Volkplantingen in Firginië, als

door hen oorfpronkelijk ontdekt en in bezit

genomen , even weinig kon dat Rijk aan de

Nederlandfche West - Indifche Maatfchappij

het regt betwisten, dat de Nederlanders door

eerste ontdekking , bevolking en bebouwing

op Nieuw- Nederland verkregen hadden.

En wat betreft de Uitgift bij opene brie-

ven in het jaar 1621 aan Willem Alexan-

der. Graaf van Stirling, Secretaris van Staat

in Schotland ; deze bepaalde zich tot ^ca-

dia of Nieuw - Schotland , (zoo als Koning

Jacobus goedvond dat Land te noemen} ge-

le-

(98) PUFENDOKF drtit de la Nat. 'tt dis Gent y Lib.

IV , f. 6 § 4.

(99) Diseours of Dr. S. MtLLER in tbt C*U$ctitMs tfthi

JVtvi'erk Histor. SacUtij ^ T. I. p. as.
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iegen tusfchen den 4a en 44 graad. (^100)

Bovendien was die gift beperkt door het

uitdrukkelijk beding, indien die Landen on"

bewoond of door Ongeloovigen in bezit geno-

men waren. De Schrijver van hec Brittan-

nisch Rijk in America (101} verhaak wel,

dat Koning Jacobus het Lang- eiland aan den
' Graaf van Stirling heeft gefchonken , maar

doet te gelijk opmerken, dat die gebeurde ten

tijde dat de Nederlanders zich reeds in de Volk-
«

planting gevestigd hadden , en de Planters

door den geraelden Graaf naar 't Lang- eiland

gezonden, door de Hollanders naar 't deszelfs

Oostelijk gedeelte gedreven waren. •

Maar, zouden ook de Schotten, gelijk de

Kanfelier van Engeland voorgaf, vroegere

ontdekking van die Landftreek gedaan en er

eerder dan de Nederlanders bezit van genomen
hebben?— Niets is, van voren befchouwd,

onwaarfchijnlijker dan dit. De geest der

Schotfche Natie bepaalde zich, toen Koning

Jacobus den troon van Engeland beklom , niee

op ontdekkingen van Landen en berekeninge»

van
(loo) Schoon ikdengiftbrief nietgevonden heb, zelfs niet bij

R I
)
M s R

, wordt zij aangehaald in bovengemeld ftukie, genoemd
Unduitt des Fraufais par rapport 4 la Nouvelle Ecoffe p. 29.
«ü S p R E N c E L l.c, I. D. fal, 4».

(loi) BI. 104.



van Koophandel. De aandacht van den Vorst

zelfa ftrekte zich toen meerder uit tot China

en Japan, wcrwaarts hij door het Noorden den

weg wilde vinden (102). Ook is mij ner-

gens voorgekomen, dat er eenige fchecpscogt

op America door de Schotten ondernomen zij

,

vóór dat <ie hardnekkige handhaving der Bis-

fchoppeiijke kerkcuchc de volksverhuizingen

uit Schotland zoo wel als uit Engeland fcheen

noodzakelijk te maken. En op dat tijdllip wa-

ren de Hollanders reeds voorlang in JSieuw-

ISlederland gevestigd.

Rohertjon-i de naauwkeurige Gefchiedfchrij-

ver van America, erkent bovendien uitdrukke-

lijk, dat de Hollanders , het eiland Manhat-

tans, de rivier van Conneciictii ,en de ftreken

langs don oever ontdekt hebbende, daarop alle

regten verkregen hadden , die de eerste bezit-

neming fchenkt C 103); terwijl Burk, die de

Gefchiedenis der Engelfche Volkplantingen in

America met opzet befchreven heeft, het mede

voor zeker houdt, dat de Lands winningen der

Uollanders en der Zweden ouder zijn ddn die

van JSieuw - Engeland. (104)
Te

(loa) Rijmer ^cta pubL T. VII. p. 115, 116.

( J03 ) Gcfeb. van America , V. D. bi. I 80.

(104) Iliitoire da CoUhics EuroJ>, duns l''Amcri'iut , T.'

II. p. 207.
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Te zeggen , dac zij er flechts gedoogd wa-

ren , even als Vreemdelingen , diè zich in En-!

geland of elders ncderzetteden , zonder daarom

voor hu,n Vaderland te verkrijgen het regc van

Sotiveraiiiiteit ^ is in der daad befpottelijk. Of

zoude men aan Vreemdelingen in eenig Rijk

toelacen eene Stad te bouwen , vastigheden

en fterktcn te ftichten, gewapende benden ia

dienst te houden enz. ?

De oudfte inboorlingen van Nieuw -Neder^

land, die nog hengenis droegen van de aan-

komst van 't Schip de Halve Maan in hec

jaar 1609, verzekerden bij herhaling, (gelijk

ik reeds hier boven aanteekcnde) dat, vóór

de komst der Nederlanders, zij volllrekt on-

kundig waren van het beftaan van eenige an-

dere Natie buiten de hare , en dat zij hec

fehip voor eenen grooten Visch of Zeemon-

fter hadden aangezien; terwijl Hudfon en zij-

ne fchepelingen zich overtuigd hielden , dac

nim.mer vóór hen eenige Christen- natie daar

voet aan land gezec had.

Van geene meerdere waarde is 't seen de

Schrijver van 't Brittannifchs Rijk in Am&'
rica (105) verhaalt, dat de Hollanders hun
rcgt op ISimW' ISederland in het jaar 160S

(icj) BI. locfc

ge?
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gekocht hadden van Kapitein' Hudfoin, welke

koop, als zonder 'sKonings kennis gefchied,

altoos als nietig gerekend was : dat de Piiri*

teinen, die de Volkplanting New-Piijmoiuh

naderhand (lichtten , voornemens waren ge-

weest om zich langs de baai van New • haven

en op 't Lang - eiland neder te zetten , maar

oostwaards opgefluurd door den Schipper, die

een Hollander was en door zijne landslieden

omgekocht, van hunne bezitneming toen had-

den moeten afzien : dat de Hollanders , met

planten begonnen hebbende , van daar ver-

dreven waren door den Ridder Argal^ Gou-

verneur van Virginië , en zich daarop aan

Koning Jacobus den L hadden vervoegd en

vrijheid verkregen, om tot gerief hunner fche-

pen, die op reis naar Brazil water en levens-

middelen noodig hadden, eenige hutten langs

de kust te bouwen : van welk voorwendfel

zij zich bediend hadden , om langzamerhand

zich aldaar zoodanig te nestelen , dat zij er

verfcheidcn Steden en Vestingen gebouwd

,

Plantaadjen aangelegd en binnen korten tijd

tot een groote en volkrijke Kolonie waren

aangegroeid.— Dus verre de ongenoemde

Engelfche Schrijver. Laten wij zien wat men

Yan zijn verhaal te denken hcbbe.

Hui'
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Hudfon zoude zijn regc aan de Hollanders

-verkocht , en de Koning nimmer deze koop

met zijne goedkeuring bekrachtigd hebben!

Maar vanwaar blijkt iets van deze onderhan-

deling?— Hudfon was met een fchip der Ne-
derlandfche Oost.-Indifche Maatfchappij uitge-

?„onden. Hij was zeker de eerfi:e,die deGroote-

of Noord - rivier en de daaraan grenzende kus-

ten ontdekte : maar niet de eerste , die ze in

bezie nam. Dit deden andere Nederlanders

veeüater, waarfchijnlijk eerst h\ het Jaar 1614*"

gelijk wij hier voren zagen.

Dat de Puriteinen, in hunne togt naar Noord'
Amorica, door eenen Hollandfchen Schipper

misleid zouden geweest zijn , fleunt op eene
vertelling , zonder genoegzaam bewijs. Maar
al ware het mogelijk zulks te bewijzen : die

zeker zoude de bezitneming der Nederlanderen

niet kunnen benadeelen , als hebbende ten

minsten zes jaren vroeger plaats gehad.

Wat eindelijk betreft het verdrijven der Ne-
derlanderen uit Noord - America door den Rid-
der .S^w«è7 u^rg^/ , Gouverneur van Virginië;

het is mogelijk, dat deze man, in zijnen ijver

tot uitbreiding der Engelfche Volkplantingen

,

tóen hij, in het jaar i6ao, op eigen gezag de
Fj-anfchen ging verjagen uic Canada, zich ee-

lïl. DEEL. G nise



nige ftrooperijen veroorloofd hebbe op de Ne-

derlandfche Plantaadjen, aan de Hudfons - ri-

vier : maar dit bewijst niets tegen der Neder^

landeren regc van vroeger bezitneming ; daar

toch zij , zoo wel als de Franfchen , op dien

tijd met de Engelfchen in Vrede zijnde, derge^-

lijk geweld niet verdiend hadden Ook is hec

gedrag van den Gouverneur Argal geenszins

goedgekeurd , daar hij in het volgende jaar

naar Engeland geroepen en van zijn ambt ont-

zet is. (106)

Of zal men zeggen, dat het regt van bezitne-

ming derNederlanders van onwaarde zij , vermits

de Landen , die zij innamen , door andere fchoon

woeste Volken bewoond werden? Immers dit

zelfde zoude gelden tegen de Engelfchen. Be-

halve dat , volgens verzekering van Bewind-

hebberen der West - Indifche iVIaatrchappij , (in

dit 'Memorie van den 29 September 1654, ea

te lezen in het Verhaal van Beverningk, bladz,

604) hare Dienaren , terftond na den aanvang

van het Oélrooi , zich hebben toegelegd om
verfcheidene eilanden en gronden van de inlan*

ders te koopen, zoo als zij dan ook, bij wijze

van koop , wettige eigenaars waren geworden

' van verfcheidene gronden langs de Noord - ri-

;^...„ vier

;. 1(156) £ritt. Rijk in Amtrica f'^\> 184,



Vier, als: Pavonia^ Hoboken, hQX. Staten -en

Noten -eiland, hei eiland Manhattans , eene

grooce ftreek Lands , genoemd Zwanendaal^

niet ver van Kaap Hinlopen aan de Zuid - rivier

tfn het gehecle Landfchap Cónnecticut.

'- Gerustelijk dus mogen wij befluiten , dat de

Engelfchen geen regt van bezitneming kunnen

voorwenden op de Landen in Noord - America^

door de Nederlandfche West - Indifche Maat*

fchappij bezeten en Nieuw - Nederland ge»^

noemd; maar veeleer, dat deze Landen meC

het zelfde régt als eené Nederlandfche Volk*

planting hebben moeten worden aangemerkt,

als Firginië, aan de Zuid -rivier, den naaia

eener Engelfcke Kolonie dragen kon; en datiri

der daad niets anders dan naijver ifthet ftukvan

koophandel aan de Engelfche, onvermogen en

zwakheid aan de zijde der Nederlandereri , dé

oorzaken zijn geweest van het verlies eèner

Volkpilanting , die voor ons Vaderland bijna

zeketèene bron van welvaren zoude zijn gewor-

den, en misfchien den afftand van Brazii rijke-

Hjk vergoed hebben.

Befluit,

Zoo heb ik dan de taak , welke ik mij had

©pgelegd^ mogen voleinden j-— overtuigd daï

i.
,, G s daar-
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daaraan nog' zeer veel ontbreekt, in weerwil

van den arbeid , dien ilc heb aangewend. In-

dien ik had kunnen magtig worden het Vertoog

oï de Remonjirantie der Gemeente van ISieuw-

Nederland, door van der Donck aangehaald \

indien ik toegang had kunnen krijgen tot de

oudfte Notelen van de W^sc-Indifche Maati

fchappij ter Kamer Amfterdam , zoude ik waar-

fchijnlijk naauwkeuriger hebben kunnen opge-

ven zoowel de reistogten naar, als de toene-

mende bevolking, befchaving en verdere lotge-

vallen van Nieuw- Nederland: doch hierin heb-

ben mijne pogingen niet mogen flagcn. Mis-

fchien zou ipen , aangaande dat gedeelte der.

Volkplanting, 't geen aan de Stad Amfterdam

was afgeftaan, eenige bijzonderheden kunnen

ontdekken uit de ftukken, te vinden, onder der

Stads Papieren van Amfterdam , ï^^Muniment

Register B. folio 26. en D. fol, 89 en 148;

doch ik geloof niet, dat zij voorde algemeene

kennis der lotgevallen ^an Nieuw -Nederland

van merkelijk belang wezen zouden.

Misfchien zouden de Engelfche Schrijvers
^

waarop Robertfon zich beroept in het vijfde

deel z'iper Gefchiedenis van America , eenig

licht over mijn verhaal verfpreïd bebben :

dan mijne pogingen om dezelve te raadple-

ge»
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'gen vruchteloos geweest, zijnde, ben ik ge'^

noodzaakt daarin te berusten; de hoop koeste-

rende, dat mijn arbeid nog eenmaal door eene

Jjekwamer pen zal verbeterd worden. (^iQ/y >

:auq iom..] '30d s/hy

IN adat ik deze Schets van den oorfprbng'" Ca

6e Lotgevallen vap Nieuvir- Nederland gefchre-

ven had in het jaar 1 8 13 en 181^, l^ad ik d^

^er in 't begin v^n het jaar j 8 iT^j'tè ontvangen

eene l?enoeming als Honorair Lid van het

Vefchiedk'undig Genootfchap te New-Xorky
terwijl mij tevens ten gefchenke werd toege-

zonden een exemplaar vaii de twee uitgegeven

deelen harer Verhandelinj^en ,
' onder het op-

fchrifc: Collectïom oftheNew-Tork HÏstorical

Society , printed' New -York i^ii and 1814,

Ik vond in deze Verhandelingen verfcheidene

G 3 Stuk-

(io7> Te vergeefs heb ik- o«pfc bij een der hier te Lande
wonende Leden, van het gedacht van Rtnsfrlaar ( iviens Voor-
ouders eene aanzienelijke Kolonie gefticht hebben ir. Kieuw - Ne-
detiand, Btnsfelaarswijk genoemd,) onderroek gedaan , of ook
daar eenige ftukken ter opheldering der Gerchiedeuis voor handeti

waren ; dan ik ben onderrigt , dat alle deze voor eenige jaren ware»
ter hand gefteld aan den Heer R. S van RinsfeJaar , bij ziin vertrek

^^V America
, alwaar die Heer , gelijk ik meen , xic* nog beviarf(.



Stukken , die licht verfpreiden over de grootó

gebeurtenisfen , waarop zich mijn aandacht

bepaald had , en heb mij daarom ook , toe

opheldering of uitbreiding van mijn Verhaal

,

van dezelve bediend, mij daarop bij ieder punt

van dien aard in de Noten beroepende.

En terwijl ik het Gefchiedkundig Genoot-

fchap van New-IJork eerbiediglijk dankzeg

voorde eer, mij bewezen, vertrouw ik, dat

zij,, ingevolge hare algemeene uicnoodiging,

ook mijne aanteekeningen , hoe gebrekkig an-

ders, zal gelieven aan te nemen als welraee-

nende pogingen tot ontdekking der waarheid

en tot opheldering der Gefchiedenis, al is het

ook dat ik niet mogt zijn inftaat geweest alle

de onderfcheidene Vragen te beantwoorden,

die zij ten onderzoek heeft voorgefteld , en die

eerst na het fchrijven dezer Verhandeling ter

mijner kennis zijn gekomen.

VI
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WAARNEMING
DOOR.

È. DOBBEL AER P E fVIND^

WEGENS EENE LANGDURIGE EN BUI*

T'ENGEWÖiSIE WATERZUCHT EN

DAAR DOOR MI DD E L IJK VER-

OORZAAKTE BEENBREUK,

D.'at Genees en Heelkundige waarnemingeii
^

Vooral wanneer die meer dan gewone en zeld*

^ame voorvallen ten onderwerp hebben, vart

het grootfte nut tot vermeerdering van kennis

en ondervinding , in d^zQ voor het menfch-

doni altoos gewigtige wetenfchappen zijn, zal

elk gereedelijk toeftemmen, die weet, dat wij

de vorderingen in alle wetenfchappen alléén

aan de mededeeling van getrouwe waarnemin-

gen te danken hebben. — Zonder deze onte-

genzeggelijke waarheid op het geen ik thans

zal laten volgen te willen toepasfelijk maken,

acht ik het echter geenszins ongepast dit Ge*

nootfchap een Verdag aan te bieden van eene

langdurige, mingewoneen zelfs zeldzame Wa-
terzucht, die , niet lang geleden , bij eene VrouW

binnen deze Stad heeft plaats gehad en bij de»

JU. üËEL. H zelv$
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ielve de voorname oorzaak tot hevige Been-

breuk en kort daarop gevolgden dood geweest

is ; eene gefchiedenis , mijnes inziens , voor

de Genees en Heelkun<le zoo belangrijk in de

toepasfing, als der bekendmaking ten vollen

Waardig.

Petronella van dfn helder, Vrouw

van ANTHoNij CARTON , wonende inde Hee-

reflraat alhier, genoot tot op haar huwelijk,

't welk zij in 1797, destijds 29 jaren oud zijn-

de, voltrok, beftendig eene tamelijke gezond-

heid. — Steeds braaf en onbefproken van ge-

drag geweest zijnde , was zij tevens van een

bedaard karakter en altoos , tot zelfs in het

laatst van haar leven , welgemoed, vrolijk en

opbeurend van aart; — ook, aan een ijvrig en

naarstig man gehuwd zijnde, was huislijk ge-

luk het deel der beide echtelingen , en geene

knagende zorgen, zelf die niet, welke zoo

vele menfchen en bijzonder ambachtslieden ,

vooral in de laatfte jaren, door de noodlottige

oraftandigheden des tijds knelden , hadden ee-

nigen invloed op de ondermijning harer ge-

zondheid.— Na verloop van eenigen tijd na

haren echt wierd zij zwanger en verloste, na

eenen langdurigen arbeid , den 20. Oélober
1 799

van eene Dochter (die thans nog in leven fs

en
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en eene bloeijende gezondheid genie:). Oh*

iniddelijkop deze verlosfing vloeide zij dermate^

dan de Vroedvrouw, die haar bijftand gebodeiï

had, zich daar over zeer bekommerende ea

voor het leven der kraamvrouw vreezende, be-

floot haar de Nageboorte ten fpoedigften af te

halen , 't geen met moeite en tevens met veel pijn

voor de lijderes gefchiedde, waarna zij ter-

ftond overging rot het beleggen van den buik

en de parten genitales met doeken gedora»

peld in koud water, dezelve telkens bij herha*

ling, in eenen daartoe geplaatsten emmer, op

nieuw bevochtigende.— Haar vvierd nu door

de Vroedvrouw geen fluitband omgedaan, ge-

lijk anders in deze landen de vrij algemeene en-

hoogstnuttige gewoonte is , maar , terwijl

zij lang over hevige koude klaagde , door

dezelve toegevoegd : dat is mets; latende zij'

de Kraamvrouw , die door den langdurigen ar-

beid ilerk gezweet had , nu gedurende eenige

uren bijna geheel bloot liggen. In hoever ml'

het meer dan gewoon vloeijen en deze daar te-

gen in het werk gefielde of daarorfitrend ge*

bezigde handelwijze tot hare volgende onge-^

lukkige ligchaams ongefleldheid eenige aanlei-

ding gegeven hebben , fbat mij thans niet te

onderzoeken. Zooveel is zeker, dat de Vrouw

Ha h«
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ïiet leven behieldt, doch den volgenden dag

zeer opgeblazen van ligchaam en door koortfen

aangetast was , waarom men de hulp van een

Med. Doftor inriep , die haar, na twee k drie-

maal iets voorgefchreven te hebben , tamelijk

herfteld, zoo het fcheen , verliet, zijnde zij

echter daarna , reeds uit dit kraambed , onma-

tig dik gebleven.

Schoon nu , in vervolg van tijd , de buik

bijna dagelijks meer en meer opzette, genooc

zij des niettegenftaande , bijna zes jaren lang,

eene tamelijke gezondheid, volbragt met lust

haar dageli,ks werk en gaf de hoop van meer

kinderen ter wereld té zullen brengen , waar

door zij meende dat haar toelland verbeteren

zou, geheel op, toen de ftonden, die nog al-

toos een geregelden loop gehouden hadden ,

nu wegbleven en zij teregt zwangerheid ver-

moedde — Ook beviel zij door de hulp van

mijn' geachtten Collega , den Med. Doftor

en Vroedmeesrcr p. s'gra euwen, (die die

voor mij, ais toen ziek zijnde, wel wilde waar-

nemen} op den 13. Februarij 1805 van eenen

Zoon , die echter niet lang geleefd heeft.—

Deze verlosfing, in welke het Kind met de

billen voorkwam , liep echter, niettegenftaan-

de de moeilijke plaatfing der Vrouw , wier

buik



-( 107 )-

buik toen reeds tot aan de kniën overhing, ge*

lukkig en voorfpoedig af;— de nageboorte volg-

de fpoedig en de kraamzuiveringen gefchied-

den geregeld : dan welke pogingen de Heer

s'graeuwen ook deed om nu den opgezet-

ten buik door een behoorlijken il uitband te

bedwingen , was alles te vergeefs , en deze

behield even dezelfde onmatige dikte als vóór

de bevalling. In November 1 807 , toen zij

den ouderdom van 40 jaren bereikt had , ver-*

loste zijn Ed. haar wederom gelukkig, doch

ook nu weder met meerder moeite. Na ds

verlosfing vond zijn Ed. bij meting den omtrek

van den buik zes voet en één duim te zijn en

deszelfs lengte van het borstbeen tot aan de

fchaambeenderen drie voet , tien duim. Ook

van dit kraambed herftelde zij fpoedig en ge-

lukkig, om echter dagelijks m^er en meer in

ligchaamsdikte toe te nemen. Dit bewoog

haar dan ook, om, fchoon zij zich niet ziek

gevoelde, nu en dan eens met den eenen of an-

deren Medicus en Chirurgus alhier over haren

toeftand vertrouwelijk tefpreken;— dan, daar

zij nu nog altoos hare bezigheden met lust en

ijver waarnam en 'er bovendien zich geene dui-

delijke teekenen van Waterzucht bij haar op-

deden , was men huiverig om deswegens be-

H 3 flis-"
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^lisfcnd te oordeelen en te handelen. Aldus

verliepen 'er eenige jaren , toen de Heer

s'graeüwen in Oélober 181 1 een bezoek

bij baardoende, duidelijk Waterzucht bij haar

meende te ontdekken en ernstig over het doen

der BuiklicekCparacenthefis^ dacht : dan wijlen

de Heer de püijt, wien men insgelijks

over dit geval geraadpleegd en tot het doen

der Bulkftcek verzocht had, was van gedach-

ten, dat hoezeer de mogelijkheid daartoe be-

ilond , er echter geen Buikwaterzucht (asci-

tes} blijkbaar genoeg aanwezig was om de pa-»

racenthefis te verrigten, terwijl zijn Ed- ver-

moedde, dat het geval , zoo geen Trommel-

?ucht (tijmpanitisj) zijnde, echter van eene an-

dere verborgen natuur zijn kon. 't Gevolg van

deze onzekerheid was, dat de Vrouw , zich

overigens wel bevindende , geene medicijnen

gebruikte, die ook in hare omftandigheid van

geene genoegzame vrucht zouden geweest zijn,

terwijl zij , haar nu telkens meer en meer op-

zettend ligchaam geduldig met zich omdroeg

en eindelijk door geen' Kunstgenoten meer be-

zocht wierd. Toevallig echter , wierd ik in

Februarij i8ï4,twee maanden vódr haren dood,

hare woning voorbijgaande , bij haar ingeroepen.

Ik had haar nu > in vele jaren , of zints haar,

twcp-
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tweede kraambed in 1805 niet gezien.— Lag-

chende vroeg zij mij (daar zij mijne verwon-

dering op het befcliouwen van haar ligchaam

befpeurde) : IVel Mijn He&t' , wat dunkt

tl mi van dit ligchaam ; hebt gij ooit zoo iets-

aezien?— Ik vond haar toen op een' gewo-

nen (zoogenaamden) keukenftoel zittende en

wél , zoo ik meende , aan een tafeltje met

eenig naai- of breiwerk voor zich. Ik herhaal,

zoo ik meende, want dit zoogenaamd tafeltje,

op het welk zij haar werk verrichtte , WAsnieC

aiiders dan haar buikzelve, die zoodanig over-

hing, dat zij verpligt was, teneinde zich voor

Ji«t voorovervallen te beveiligen, denzelven

op een ftoeltje , 't welk ik niet zien kon ea

waarop kus fens lagen, te plaatfen, kunnende

zij, in zulk eenegeftalte alléén, zitten.— Haar,

omtrend her een en ander 't geen mijne nieuws-

«rierigheid wekte , ondervragende , vernam ik

van haar , dat zij , zich naar hare bedftede te

flapen begevende , door behulp van haren man

van haar ftoel wierd opgetild en dan met de

handen aan de knoppen van den ftoel, waarop

haar buik ruste, vooruit moest fchuiren, toe

dat zij de bedfiiede genaderd zijnde , zioii liet

emkeeren en met de billen op dezelve plaatste,

waarna zij vervolgens door haren man, ditf

H 4
^*^®
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hare beenen van den grond optilde , nooie

2onder veel moeite, in het bed geholpen wierd,

Ik befchouwde , gedurende dit verhaal , mee

Onbefchrijflijke deelneming het ongelukkig lig-

chaam dezer Vrouw, 't welk eene grove vleefch-

klomp geleek, uit welke van boven een men-

fchelijk hoofd, van terzijde en van onderen

uitgeteerde ledematen te voorfchijn kwamen

en mijne aandoening zou , bij dit gezicht ,

wezenlijk nog grooter zijn geweest, indien

ik de Lijderes in eene treurige of klagende

(lemming gevonden had, dan hare opgebeurd*,

heid, geduld en Christelijke gelatenheid, ma-

tigden dezelve. Het was mij intusfchen onmo*

gelijk , vooral, daar ik , alléén zijnde, daar-

toe dennoodigen bijftand miste, eenigedemin-^

fte pogingen te doen, om haar ligchaara der-

wijze na mij toe ce wenden, dat ik een nader

onderzoek op den uitwendigen buik kon te

werk ftellen. Derhalve in de onmogelijkheid

zijnde om door tact oïpercus/ie mij van de aan-:

wezenheid van Water te verzekeren , moest ifc

mij vergenoegen met haar te vragen of zij ook

fchommeling van Water gevoelde , het geen

door haar , wel niet geheel ontkennend eqhtef

niet affirmatiflmi^ivd beantwoord. Na haar , bij

Voortduring moed en lijdzaamheid [te [hebben
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toegewenfcht, verliet ik haar, weinig denken-

de , dat ik twee maanden daar na van een aller-

on"-eIukkigst toeval , 't geen haren dood ver-

oorzaakte , ooggetuige zijn zou.

Het was namelijk Donderdag den 28''^'=" April

1814, datik 's avonds omftreekshalf tien uren,

ten fpoedigften bij haar geroepen wierd. Al-

daar waren ook de Heeren j. g. lahr eti

j. L. RAMAN , Heelmeesters en Operateurs

binnen deze Stad j aanwezig. Men verhaalde,

mij , bij mijne komst, dat de lijderes, die ik

op den fteenen grond (van haar vertrekjen lig-

gende vond , naar bed gaande , door een val

het dijebeen gebroken had. De toedragt der

zaak was echter deze. Op haren gewonen zit-

ftoel zittende , was ééne der pooten van den-

zelven éénsüags gebroken , 't geen haar terilond

ontdellende meer dan gewone krachten deed

geven , om , zich vasthoudende aan de knop-

pen van het (loelcje, waarop haar buik ruste,

op te tillen en door haren man geholpen, na

gewoonte en volgens debefchrevene wijze naar

bed te begeven. Dan, niet ver van de bed-

ftede genaderd zijnde , fchoof ongelukkig hec

buikltoelrje vooruiten haar buik glipte van hec-

aelve af , waarop, die de noodige onderfteu-

Bing misfcnde, haar noodlottige val , die tw
H 5 ' zijde
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zijde gefchiedJe, onvermijdelijk wierd. Nu
trachtte haar man , haar met behulp van an-

deren op te ligten, dan in deze pogingen eenig-

zinsflagende, wierden zij weldra verhinderd,

daar de buik aan de linkerzijde overflaande

door zijn gewigt het linker dijebeen even be-

neden den grooten draaijer (trochanter major}

brak , 't geen zich door een vrij hoorbaar ge-

luid openbaarde en waardoor dan nu ook de

helpers verpligt waren haar wederom te laten

zakken.

In deze gefleldheid vonden wij de ellendige

lijderes op den kouden fteenen grond liggende,

met één , voor menfchelijke krachten, onop-

lilbaar ligchaam en met een gebroken dijebeen;

waarlijk eene treurige omftandigheid I — Onze

eerste zorg was de ongelukkige Vrouw metver-

eenigde pogingen (^waartoe de hulp van eenige

gedienilige en llerke raenfchen uit de buurt ,

die zich loflijk en met veel beleid tevens kwe-

ten, zeer te pas kwam,) op een bedpeuluw

op den grond zelve te plaatfen , 't geen met

ongelooflijke moeite, navele tusfchenpozen en

langen tijd eindelijk gelukte; wordende dezelve

met bedaard overleg en medehulp der omltan-

ders onder het ligchaam gefchoven. De ver-

dienstelijke Heer l ahr , het geval, zooveel

mo-
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mogelijk onderzocht en alles wat tot een ver-

band dienen kon gereed gemaakt hebbende ,

applicecrde hetzelve met behulp van den Heer

DAMAN, zooveel mogelijk, op de vereifchte

wijze; zoo veel mogelijk zeg ik, want door de

verbazende overhanging van den buik, die den

toegang tot de gebrokene plaats , niet alléén

in gezicht , maar ook in behandeling , belem-

merde , was zelf het behoorlijk onderzoek

der breuk eene onmogelijkheid en kon dus dit.

verband , om bovengemelde rede , niet anders

dan gebrekkig zijn.

Met deze behandeling verliepen meer dan

drie uren, in welke de Lijdercs, fleeds metee-

nen buitengewonen moed bezield, geen zuehc

Haakte, alléén zich nu en dan uitlatende , dat

dit haar dood wezen zou. Het verband aldus

op de best mogelijkfte ^wijze gelegd zijnde ,

kwam nu de moeilijkfte taak aan. Haar van

den grond op te ligten was , wegens de on-

matige zwaarte van het ligchaam , niettegen-

ftaande de menigte van hulp aanbiedende per-

fonen, ondoenlijk en dus veel minder mogelijk

ora haar in hare gewone bedllede te brengen.

Men moest dus tot werktuiglijke hulp toevlucht

nemen;— gelukkiglijkwas de zoldering van hec

vertrekjen boven de plaats waar zij lag met

een
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een luik voorzien; dit geopend zijnde wierd

aan één der balken op de bovenfte verdieping

een katrol met vierdubbelde en nederhangende

touwen vast gemaakt , die onder de bedpeu-

luw , waarop zij nu gelegen was, gefchoven

en bevestigd wordende , het ligchaam in de

hoogte konden optrekken. Eene flaapbank ,

in den vroegen nacht nog uit het Gasthuis de-

zer Stad verzocht en vriendelijk toegeilaan ,

wierd nevens haar geplaatst , en nu wierd de

Lijderes, met behoorlijke omzigtigheid, door

behulp van den katrol tot zoo hoog naar boveii

geheven, dat de rustbank onder haar gefcho-

ven en zij in de bestmogelijkfle pofitie voor

haar gebroken been op de rechterzijde kon

worden nedergelaten; eene plaatfing die nog'

tans voor haar zeer moeilijk was , wijl zij al

fpoedigover de drukking van den overhangen-

de buik op het rechterbeen klaagde. Daar

deze intusichen niet anders zijn kon, verlieten

wij , na verdere voorzorgen , ten één uur , des

nachts de Lijderes , van deze werkelijke bezig-

heid zeer vermoeid zijnde.

Vrijdags morgens den 29. April haar vroegtij-

dig bezoekende vond ik haar afgemat en koort-

fig. Zij had den nacht wel onpijnlijk maar ook

S^vens rusteloos doorgebragc, 'T ontbijt had

haar



~C ns )-

haar echter gefmaakt ; zij meende des middags

met graagte te zullen eten ; ook nuttigde zij

toen een weinig Andijvie en fcheen, behalven

dat zij over moeilijke ligging bleef klagen ,

vrij welgemoed ;— dan , des avonds haar we-

derom vifitérende vond ik haar benaauwd ,

zeer koortfig en de pols klein en rad. Nu nam
hare zwakte hand voor hand toe en des nachts

ten half twaalf uren ontfliep zij , met volko-

mene bewustheid, zacht en voor de omflanders

zelve nog zeer fchielijk, in het 47"^ jaar van

haar zoo treurig eindend leven.

Den volgenden morgen (Zaturdag den 30.
April; verzocht ik, benevens de Heer lahr,
den Man der OverledeLe , de opening vaa
het lijk te mogen verrichten , 't geen ons te

gereeder wierd toegeftaan , zoo wegens de meer
dan ééns daaromtrend bij haar leven geuitte

wil der Lijderes , als om dat men de moeilijk-

heid der kisting van het lijk en de onmogelijlc-

heid om hetzelve met de kist door de enge deur
van het vertrekjen en door de voordeur uit te

dragen
, inzag. Nadat dus nu het lijk met

minder behoedzaamheid en met vermeerderde
hulp van de rustbank op den grond geplaatst
was

, begaven wij ons ten half twee uren des
namiddags naar "het Sterfhuis, alwaar behalvet^

de
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de Heercn LAjiR, DAMANen ik, oofv afltl-

wezig waren de Hoeren Medicinse Dodloren ert

V^roedmeesters p. s 'o r a e u w e n en h. r i p-

PING, benevens de Hceren a. van dein se

en M. TAK , destijds Medicinas Studenten te

Leijden , welke laatfte ook toevallig met mij

des Donderdags nachts bij het droevig voorval

was tegenwoordig geweest.

Na ons door het onderzoek van den blootcti

en monftrueufen buik van de aanwezenheid van

cene enorme hoeveelheid vocht in de hollig-

heid van denzelven verzekerd te hebben , ter-

wijl zich reeds aan ons oog , water uit de

opperhuid zijperendc vertoonde, en na des-

2elfs omtrek te hebben gemeten , Czijnde

ruim zeven voet en één duim Middelburgfche

maat,) liet ik, alvorens tot het inwendig on-

derzoek over te gaan, door den Heer b. j. d3

KOSTER, ten dien einde daartoe door mij

verzocht, eene naauwkeurige en in allen dee-

fe evenredige fchets van het ligchaam, zoo

als hetzelve, van kleederen ontdaan, zich op

den rug liggende, voordeed, maken, C^'®'

de Plaat hierachter) en daarna het lijk, niec

zonder veel moeite, op de linkerzijde plaac-

fcn. Nu verrigtte de Heer l a h r , met de

«leeite oplettenheid , den buikiteek Cp^ra-

cen-
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centhefis) zoo veel mogelijk op de gewone

plaats, ter linkerzijde tusfchen den, door de

uitgeftrektheid van den buik bijna onzigtbüren

en als uitgewischten navel en de kam van het

linker heupbeen.

Eene ontzettende hoeveelheid ligt bruin-

achrig water droomde terftond met drift door

de canul van den Troicar, en vulde al fpoe-

dig den daaronder geplaatften emmer;— dan

daar wij , na aldus eenige emmers vocht ver*

kregen te hebben, bemerkten, dat de ontle-

diging op deze wijze te langzaam voortging,

ja zelf door het nu langzaam verminderen

der volume van den op zijde liggcnden buik

eindelijk te moeilijk worden zou , befloten

wij denzelven cruciaal te openen, om het wa-

ter alsdan daaruit, even als uit een vat te fchep-

pen, en in eenen daarbij geplaatflen emmer

over te ftorten.— Dit gefchiedde echter niet,

zonder veel verlies van water te veroorzaken,

't welk uit het vertrekje tot aan de voordeur

ftroomde , en lang waren wij met deze bewer-

king bezig, eer wij den buik genoegzaam kon-

den ontledigen, om de ligging der deelen on-

der eikanderen en den ftaat der ingewanden

te kunnen onderzoeken ; zoodat wij na elf

Yolle emmers, die ieder negentien pinten wa«

ters
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ters inhielden, en dus eene hoeveelheid vafl

twee honderd en negen pinten waters uit deii

buik gehaald te hebben, eerst tot eene meer

ontleedkundige befchouwing konden over-

gaan. Wij gisten eenparig dat zoo wel hec

water, dat zich nog in de holte van het bek-

ken bevond, als dat, 't Welk langs den grond

in menigte was weggeloopen , te zamen elf

pinten konden bedragen, zoodat deze onge-

lukkige Vrouw in den laatften tijd hares le-

vens , niet minder dan 220 pinten water int

den buik met zich heeft medegefleepc ; eene

hoeveelheid, waarvan mijns wetens, bij bijna

geene Schrijveren , eenig voorbeeld wordt ge-

vonden.

De inwendige befchouwing van den huik

leverde de volgende verfchijnfelen op : — De
lever , de galblaas en de maag vonden wij ,

fchoon wankleurig, in een natuurlijken toe-

Hand en zeer hoog in de bovenbuiks- zijde

(regio epigastrica) tegen het middelrif ge-

drukt en als opwaarts geperst liggende.— De

al vleesch- klier (pancreasj) was kleen en ver-

hard;— het net -vlies (omentum) geheel en

al ontaard, en als tot eene harde vleeschachtige

klomp geworden , zoodat wij , bij de eerste

befchouwing, hetzelve moeijelijk erkenden.

—

Dc



-"C IÏ9 )-

De dunne en dikke darmen (inrestina tenuia

cc crasHi) hadden eene groene livide kleur,

lagen uit hunne natuurlijke plaats» tegen de

holte der lendenen bij elkander gedrukt en

waren van eene meer dan gewone kleente en

dunheid geworden. Ook vonden wij het darm-

fcheil ( mefcnterium ) en de darmfcheils klie-

ren Cglandul^ meferaicEe) ontaard , terwijl er

overal gebrekkige zamengrocijingen der deelen

met eikanderen plaats hadden. Dan., onze be-

fchouwingen verder bepalende toe de deelen

in de holte van het bekken gelegen, ontdekten

wij al fpoedig de vermoedelijke oorzaak dezer

buitengewone Waterzucht. De Baarmoeder

(uterus) was , op zich zelve befchouwd , in

eenen natuurlijken ftaat en van die gewone

grootte, zoo als men die in lijken van meer-

malen gebaard hebbende vrouwen vindc ,

ook was er noch aan hec regter eiërnesc

Covarium dextrum} noch aan deszelfs troT-pec

en franjes iets buitengewoons te befpeuren.;

dan, tot onze verwondering , misten wij hec

linker eiërnest 't geen niet te vinden was, ter-

wijl zich langs de linker lapcllen van het buik-

vlies C peritonéum) 't welk door de kruiswljze

opening van den buik orageflagen lageenlijmig

gelatineus vocht in menigte onthield, zoodac

hier gewisfclijk al zeer vroeg een .eiërnest -zak

411. DEEL. I wa«
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waterzucht (hijdrops ovarii; plaats genaa neb-

be , die een gevolg kan geweest zijn van de

eerste ongelukkige verlosfing of van vooraf-

gaande ongelleldheid , want wie mag dit a

posteriori bepalend Het is dus waarfchijn-

lijk , dat langen tijd , voor zich het water

in de holligheid van den buik heeft uitge-

ftort, het linker ovarium, gelijk meestal, een

zak geformeerd hebbe , die allengs meer in

grootte toenemende, zich eerst tot eene-zeer

aanmerkelijke hoogte heeft uitgezet, het buik-

vlies met de darmen na boven heeft gedrukt en

daarna tot zulk eene buitengewone uitzetting

gekomen zijnde , tevens dunner en dunner ge-

worden en eindelijk doorgebroken is of het

vocht langzamerhand in de holte van den buik

ontlast heeft.

Niet alléén geven tot dit vermoeden de waar-

gènomene verfchijnfelen bij deze V^rouw gedu-

rende haar ellendig leven en de menigvuldige

zamengroeijingen der deelen , die wij in het lijk

befpeurden aanleiding, maar ben ik ook daaria

nog nader bevestigd geworden, door het her-

lezen der bekende uitmuntende Verhandeling

van wijlen den beroemden van der haak,

over ;de Eiernest- zak -waterzucht der Vrou-

wen, (te vinden inh^t zesden deels tweede Huk

van de Verhandelingen der Haarlemfche Maat-

fchap»
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fchnppij.) In de eersce plaats , zeg ik, krij;.^c

dit denkbeeld te ineerfchijn van waarheid door

de veifchiinfelen, welke deze Waterzucht van

den beginne af aan heeft opgeleverd. Immers

in de eerste jaren van den ongelukkigen toe-

ftand der Lijderes, van 1799 tot 1805 (tijdftip

'cwelk tusfchen haar eerste en tweede kraam-

bed voorbijliep) was er, noch bij haar, noch

bij iemand , vermoeden , dat deze dikte door

buik - waterzucht veroorzaakt werd ; zelfs nog

in i8ii vond zich, Cgelijk ik boven zeide ) de

kundige en door zoo veel practicale ondervin-

ding beroemde de p u ij t bezwaard de pa-

racentesis te doen , wijl hij niet genoegzaam

vochtgolving voelde en dus in hec geval dac

'er ééns geen water aanwezig was , erger ge-

volgen uit de ondernomen buikfteek duchte.

Deze, bijna niet voelbare fluftuatie, fchooii

door den Heer 'sgraeuwen reeds ra de

tweede en derde verlosfing , zoo als zijn, Ed.

mij gemeld heeft, waargenomen, pleit, mij-

nes inziens , voor de waarfchijnlijkheid , dac

de zak van het linker eiernest, na zich aan het

peritonseum vastgehecht er, alle de bijiiggende

deelen op en achcerwaards gedrukt te hebben

tot eene aanmerkelijke grootte is uitgezet ge-

weest, terwijl de rede der moeilijk' waartene-

men fluctuatie pf vochtgolving, zoo lang dez?

I 2 ^^''-



hij drops ovarii befïond, zoo aan de dikte van

de bekleedzelen des buiks, als ook aan die van

de vliezen des waterzaks zelve moeEtocgefcbre-

ven worden. Echter is het zeker, dac op hec

laatst van hnar leven die vochtgolving aanmer-

kelijk ^frcfp/i^'^/ geweest is, gelijk dan ook

alle, die bij de opening van het lijk tegen-

woordig waren, dezelve, vóór het verrichten

van den buikfleek, gewaar zijn geworden.

Niet ongepast, vertrouw ik, en om de zaak

cenig nader licht bij te zetten, laat ik dan ook

nu bier de befchrijving volgen , die de Heer

VAN DER HAAR. in bovengemelde Verhande-

ling van het aanllaand uiteinde van zulke Lijde-

resfcn , als een gevolg dezer ziekre, geeft en

die in 't bijzonder zeer veel overeenkomst heefc

met den ftaat , waarin onze Lijderes in den

laatstcn tijd van haar leven verkeerde. Na al-

vorens gezegd te hebben , dat het hem niet

onwaarfchijnlijk voorkomt, dac het vergrootte

eiërnest met het buikvlies vereenigd zijnde daar

ter plaatfe kan doorbreken en deszelfs vocht

in de holligheid van den buik nitflorten, hoe-

zeer hij deze gevallen als zeldzaam befchouwt,

vervolgt hij : „Men kan ligtelijk begrijpen,

„ dat de Lijderesfen het in dezen derden trap

j, der ziektezeer benaauwd hebben. Deadem-

f^
haiing is zeer kort , fchielijk en meest in

ü eene



-C I2S )~

„ eene zittende gedake. De pols is klein en

„ ras; de eedusc bedorven ofbelemmerd; hier

„ door verliest de lijderes al lanc^zaam haar

„ voorgaande frisfe kleur en gedaante , diö

„ haar bij den eersten en tweeden trap der

„ ziekte beftendig was bijgebleven en haar ge»

„ brek van eene uitftorting van v/ater in den

„ buik of in eenig ander ingewand dat tot het

„ leven behoort , deed onderfcheiden. Hec

„ aangezicht , de borst en de armen verma-

„ geren en droogen als uit ; de beenen , die

„ bi] een waar buikwater zoo ligt opzwellen

„ en dik worden , droogen insgelijks uit en

„ worden niet diin op het laatst der ziekte ,

„ wanneer het vocht uit het zakgezwel in het

„ bekken loopt, dik, en dit is in het begin

„ van het gebrek almede een teeken dat het-

„ zelve van de eigenlijke waterzucht onder-

„ fcheid. Zoo het zakgezwel dik en flerk is

„ en de blaasgezwellen zich na binnen ontlas-

„ ten zonder dat iets van dezelve na buiten

„ loopt of zich in het bekken of de holte des

„ buiks uitftort , dan kunnen deze lijderesfen

„ vele jaren met eenen affchuwelijken dikken

„ buik leven , maar zoo zich het vocht uit

^ den doorgebroken zak of uit de fiijm en wa-

„ terblazen in het bekken of in de holte des

„ buiks uitftort , dan is de toevloed na het

I 3 „ zak-



~C 124 )—

j, zakgezwel des te grooter. Hierdoor breidt

„ het zich alomine uic , drukt en bcdtrft de

,f dealen die het aanraakt, waarop de dood dan

j, als de graotfle geneesmeester van alle vve-

„ reldfche ellenden een fpoedig einde maakt."

Tot dus verre de Heer van der haar,
die, meteene reeks van waarnemingen, alle min

ofmeer van elkander verfchillende, alle echter

ten hoogden belangrijk , zijne uitmuntende Ver-

handeling eindigt. Wanneer wij incusfchen zij-

ne befchrijving vergelijken met de verfchijnfe-

Iqu , welke wij in onze lijderes hebben waar-

genomen en niet alleen letten op den bedorven

toeftand der ingewanden , maar ook op den

vreeslij k uitgeteerden ftaat van hare Icdcmiten,

hebben wij alle rede te gelooven, dar, al ware

de ongelukkige beenbreuk , die tot haren fpoe-

digeren dood aanleiding gegeven heeft , niet ge-

beurd , de lijderes echter , binnen zeer korten

tijd, der natuur den tol zoude betaald hebben.

Immers , die voorname vs^erking in alle dierlijke

ligchamen , die hec aanzijn verlengen en duur-

zaam moet doen zijn, de voeding namelijk,

hield bij haar geheel op ; ook was die blijk-

baar in haar beengeftel, 't geen langen tijd alle

mogelijke pogingen fchijnc gedaan te hebben

om haar monfterachtig ligchaam tot ondcrlleu-

ning te dienen,* waarom dan ook in den, voor

haar
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haar noodlottigen avond van den 28 April de

overkanreling alléén van den buik op hec lin-

ker dijebeen , de dijebeensbreuk veroorzaakt

heeft ; eene breuk die wij , na de geheele ont-

lasting van het water uit den buik , onder»

zochten en bevonden met aanmerkelijke ver-

brijzeling van het been zelve gepaard te gaan,

terwijl wij, bij de incifie in de dije, verfcheide

kleine fragmenten uit dezelve haalden. Gaarne

hadden wij deze breuk met nog meer opletten-

heid verder onderzocht door het dijebeen zelW

van het ligchaara weg te nemen ; dan de tijd,

zoo door bet laten afteekenen van het voor-

werp onzer befchouwing, als door de ontledi-

ging van den buik en het onderzoek der deeleti

aanmerkelijk verl'treken zijnde, waar bij nog

kwam dat de eigene zuster der overledene,

die , fchoOn uit verkiezing , bij de opening

en het onderzoek was tegenwoordig geweest,

merkbaar verlangde, dat nu hieraan een eind

mogt komen; dit alles verpligte ons, om,
niet gelijk wij wilden, maar gelijk vn] konden

te handelen en nu ook alle nafporingen daar

te laten.

Weinige Schrijvers, (dat ik dit ten flotte

bijvoege) hebben gelijk de Heer van der
HAAu opzettelijk over de hijdrops ovarii

^

ééne welligc meer dan men vermoedt plaats-

heb-



hebbende ziekte gefchreven; vele echter ^ en

zints VAN DER HAAR, ook otider onze Land-

genooten meer dan één, hebben ons nu en

dan belangrijke waarnemingen daaromtrent na-

gelaten. Ter vergelijking daarvan mee de onze

zou ik voorbeelden kunnen aanhalen, dan elk,

die geen vreemdeling in de Genees en Heel-

kunde is, weet dezelve op te fporen. Liefst

beduit ik dus deze Waarneming , blootelijk

medegedeeld om de bijzondere zeldzaamheid

van zulk eene verbazende hoeveelheid water

als deze Vrouw met zich heeft omgedragen ,

terwijl zij tevens wederom de waarheid bewijst,

dat in dergelijke opzettingen van den buik, die

foratijds langzaam en onmerkbaar beginnen en

meest mee fchijnbare gezondheid gepaard gaan,

de bepaling der ziekte en van derzelver zit-

plaats , in den beginne ten minsten , hoogst-

moeilijk is, en de pogingen , die eindelijk in

't vervolg van tijd tot genezing of verbetering

worden aangewend , ook daarom als te laat in

't werk gelleld wordende, dikwerf falen moe-

ten. Mag dus deze Waarneming Ürekken, om

de oplettenheid van Heel en Verloskundigen

in voorkomende gevallen van dien aard meerder

op te wekken, dan zal vooral aan het oogmerk

van dezQ mijne mededecling voldaan zijn.



/jL. / l/r . A',j/tr „y , ,1 uWt/ftT/l , /'/rcy, f, .
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OBSERVATIONES CRITICiE

I N
\

H O M E R I

HYMNUM IN C E R E R E M.

t

JltI omeri Hymnum in Cererem, a clarisfimo viro

CHRISTIANO FRÈDERICO MATTHAEl Moscl

fibi misfum, anno prjereriti lëculi odtogefimO'

fecundo in publicam lucem edi'dit Literarum

Graecarum ec Latinarum jam tune in Patri^

nostrd ftator ac decus, davides ruhnkeinius,

Profesfor Leidenlis; adjedis duabus Epistolis

criticis, altera ad lud. casp. valckenarium,

aherS ad joh. a u g. e r n e s t i , tiros ftim-

mosjcx altera editione multuralocupletiorïbus.

Repertus fuerat iste Hymnus in Bibliotheca

S. "ynodi , Homeri Iliadi editisque Hymnis

fubjectus in codice, fcripto illo quidem fub

finem feculi XIV, fed ducto ex veterrimo

praeftantisfinioque. Et licet non germanum

cxistimaverit hunc partum, fedPoëtarum patri

fubditum, clarisfiraus Editor, valde tarnen an-

tiquum habuit et pulcerrimum. Magna igitur

iscius aïtatis tuit felickas, cui, iit in pfaïfd^

UI. D££u ]i, tioao
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done fcripfit vir fummus , prorfus infperand

inonimenium obtigit , quod non minorem ab

ulcima antiquicate, quam a prisc^ limplicique

venustate, commendationem habet, — eden-

doque Hymno, vt aliis ftudioinm laborurnque

fuorum fiuctibiis, Gra:carum Literarum cul-

tores magnopere fibi devinxisfe putandus esc

BUHNKEMus. Edidit autcm cum verfione

Xatind johannis henrici vossu, additis

Cmul annotationibus cricicis, quibus corrtpca

Hymni lectio emendaretur, auc eriam pecüü-

ares dicenai formuls ec voces cum Hoiwcricis

compararentur , et cum aliorum Pcêtarum

Grfficorum locis , in quibus Hymnus noster

imitando videretur expresfus. In quo cum

muha al'orum industriae obfervanda reiiquisfe

/e, ipfe dicac vir doctisfimus , haud poterit

in vitium aut in cuipam verti , fi quis pro-

ferat, quE, diligentïus II\mnum le^jeud, cor-

ifigenda notandaque fibi vifa fine.

Vs. 46.

Out' oiuvav rtg t^ êriiTVfio^ ayyehoq y,^ês¥.

Ad peculiarem vocis èimU fignificationem,

4e qua Clar, Lditor monuit in iioca, confir-
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mandam, & hoc prasferdm in loco dècïarlin*

«lam» facit Homeri locus, qui esc Odysf. O. vU

530, 531, ubi, accipitre confpecto, Apoilinis

nuntio, ita ad Telemachum Theoclymenus

:

Tfi ^if6»X^, oun avsu Seotj stttosto ^e^tog Spvig.

'Eyvccv ^<xp i^iv ig oivTOi lluv oluvh èévra.

Appofite Schol. Olccviv. ^vjiAshVi (ixvreuiJiM. Addtf

Odysf. A. VS. 20a.

OüTf' T/ fxdvTig êuv, out' oicïvav eroi(p» sl'Scóg.

et conf. Callimach. Hymn. in Jovem , vs. 68, (Sp.

Byixxo 5' olüivov (Aéy iiiréipoxov «.yysKiuTviv

"Luv Tspxcov.

^d quem locum rid. Ezech, Spanhemli Ob-

fervatt. pag. 57.— In primis autera Orph. de

i-apid. proöem vs. 46, 47:

"OfTff^ Tf HEKKi^yxiTi (MTx. (ppsffh ^spoCpoTrxt a

*Avöpü'7rotg aCPpxqov IxK^x^ovreg dot'Bijv ,

Oluvo) , lisyxKoio Aiog npxiwvo) xiTroCplÏTXu

Ceterum verfum , csefura & rhythmo caren-

tem, egregie fanavit Brunckius, vir doctisfi.

mus , nifi propius a literarum dactu abesfe

ideri posfit:

V Quod
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' Quod magis etiam accedit ad loei Home-

rici fimiliiudinem Iliad. X. vs.438, ab Editore

laudaci.

Vs. 71.

Odysf. A. VS. 642 :

'i^iiljt.epTh (Ji'Ot tvi7TS TOT UX^TO.

et E. VS. ^"^f 98.

avTap iyuTii

Item •¥. VS. 35.

Ei Vdiyê 'B^ fAOi fj,i»7x 0!?.ii v'/if^eprU Ïvivtê»

Vs. 76.

In rptimo qnoque poëra, Homero etiam,

tales reperiuntur hiaius, qualis hoc exftar in

ver'u, ciiique fimilem apud Hefiodum indica-

vit Clar Ruhnkenius. Nimis iis ofFendi, et

ftacim eos refercire veile, nimii est fastidii,

& male fanaï diligentiae Cavic id hoc in loco

Lditor. Lt esc, ubi eiusmodi opera antiijuam
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fcriptorïs manum temere delevit. Sufpicor,"

id in loco Homcri factum esfe Iliad. E. vs,

434» Q"^ vulgari folet :

'AAA' Sy ap o\J%\ $£ov fié'yxv a^sro.

In quo, fi f/Jyci revocaveris, coniraode cum

Hyiiini verfu poteric comparari.

Vs. 79.

.:j

IJiad. r. VS. 53.

ex^ig GxKspviv TrapiinoiTiv,

HymH. in Vener. vs. 104.

Vs. 92,

lio7(pi(r$£7tTX. êtuv uyop>]v xx) fixxpov "OXijfixav, '

Loco Hymni in Mercurium , ab Edkore
'dar. laudato , adde Orphei Argonaut. vs.

«336, 1337 ••

^

Kx) rérs TxpÊsvtvit; voffCpl^STO nó^fpiov cti/Sof

VbX
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, Ubi (impÜci vo(r(pli^£(T6xi eodem modo, qud

boe in loco, accufacivus jungicur.

Vs. io5.

Notandus hic ufus praepofitionis fierd. Ira

fspius eam adhibuit rlomerus. Vid. lociim,

Editori laudatum. Adde iliad E vs. 264, et

324. Item Hefiod Op. et Dier , vs. 444,

Orphei de Lapid. Hypoih. vs, 8, et Carm XI.

VS. ^6. ApoJIon Rhod. Argonaut. l. 4. ubi

vid Brunckius, V D. et in Append pag. 209,

«bi hujus nostri loei meminit. Sic infra vs,

^38 , 'E?" 0J:og i^xyayoi f/,€Tx 'hc(,i[/,ovo<; Itera*

VS. 322. ^EAÖéf^ev7.i (j,£ra (pZ?.x öeüv a.si'/fViTaoov.

Pro (uy.fvrcv fuspicabar , levi emendatione

fcribendum iTTJÏpxrcv, aut faltem sujïpoirov. Rst

cnim apud Hefiodum Oper. & D. vs. 2Z9'9

vohv^ftocTOi aqua epirhecon,

Sed bene fe habet vulgata lectio. Eöiïfirrnt-

^ccp esc aqua , qua lacili labore hauriri

potesty— quae fignificatio huic loco perquara

«SC accommodau.
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Vs. 125.

Odysf. O. VS. 426, 427*

'A/Ai fA ivvipTTX^xv Td^iot ki{i';opeg Jcv^ps^.

Vs. 149.

TaoTu Ji Toi vxcpéag C/iraéi!!iïo;A»i. » »

Infra vs. 272 :

"Opyix ó* x'liTvi iyuv v7roSji(roy,xf,

Et VS. 488 :

Aurxp sTTsi^i} TTixvS* vTsêi^scxro }7x esxuv,

Phrafis plane est Homerica. Odysf. A. vs. «795

Zo) S xuröi TvKivüq v7ro6y,(T6;^xi ,

Iiem Odysf. E. vs. 143 :

Aurxp o'i vpö<ppuv OroSiïiTOf^xi,

£c, addko etiam cafu quarto, Iliad. 0. vs- 4^7:

Bou^hv S' \\p7si01q v7roö}iiFOfj,£ê\ v,ri<; Sv^asi,

Hinc v7rcÖ>:>/,oaüvi} pracepfum , admonitio j

ionfilium, Iliad. O. vs. 412., ubi Schoiiastesj
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n. VS 233. Apud Orpheum, Ar^i^onauc. vs.

466. alibi. C*>

Vs. 15a.

He-

(*) Hoc fenfu inprimis frequens est hoc vo»

cabulum et ufitaium Sciipturibus Ecclcfiasticis.

Juftin. Martyr. Apolog II. pro Christianis , pag.

ni. 61 C» 01 zxTo, Tscg Tou Xpi^cü lixXxi; VTroêvnj^offüvxi

(2diTavT£?» Ckni. Altxundr, Paeilag. Libr. 1. C ap«

12 pag. m. TOD C. TX? KxêY,KOV<TXi; TpO? Ti)V èpQviV

tirokiTsixv OTrcêijfiaTÓvx? av'BihxcrKeiv» Qui etiam ibid,

Cap. 3. pag. Ó2 B< Txq avTcXca; (jov Xcyou') et

rccq v^Q6yif/.c(7uvxg xutcii conjiinxic , uti Admonit.

ad Gentes pag. 52 A (rvpi,l2cijXxg et v-n-oöiïxxg , quo

posteriori vocabulo eadem hac fignificaiione et

alibi ufus est. V'id. Paedagog. Libr. L Cap. i,

pag. 58 C. et sg lin. 8. item Cap. 2. pag. 60 D.

Add. Jofeph. Aniiquit. Judaic. Libr. V. Cap 8.

pag. m. 154C. etEufeb. deV'ita Conftantini Libr.

IV. Cap. 52. pag. m. 456 A. — Hinc é KÓyo9

hTToósTiKog fertno est , qui in horta!2do veifatur et

praci^iendo ^ rag '7rp»t,£ig fpectans , quemadmo-

dum o TrporpiTTTixog ad ijö;j pertinet , et é 7rxp»tjt,i>5iK09

ad 5r«ö)f , apud eundem Clemeutemj Paedagog,

Libr, i. Cap. i. pag. 58 A.
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Hefiod. Op. & D. VS. 35, ^6,

& VS. £25, aaó

:

. \

^dde Theogon. vs. 86»

Vs. 165.

*0^'!'yovci; TpéCpsrixi , :rjAv£y%£TJC , ccvr'iTiQi; ts.

Forcasfe pro Tro^-vsvz^rog rcTcribendum jtoAu-

^O-ptyovog Tpsi^sTcti , TToXvsuKTÓg r' , aa-TJ^'Tióg rs.

qiiod exftac apud Orpheum, Argonaut. vs. 74^

in Codice Regio 2763 :

'Hvixx y slg aitrpov 7rs?,v£'Jxrov inTSTrêp-.^üs.

ubi ia edius exemplaribus esc tïsKw^.pxtjiv.

Vocem roAjfyxro? adhibuic etiam Eufcb. de

Vita Conftan:ini Libr. I. Cap. 9. pag. 336 C.

ti;'v^óv rs rhv ixpxhv kx) TfoKuiunrov ccxx^i raJg

^P^ofxévoig xxTspyiXÏ^óiji^ivog»

Uu DEEL, L Vl«
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Vs. 187.

Supra verfij 65, Koóp>]v t^v 'érsKov, yXvKêpiif

ixxoq. Ita faepius tf«Aö« ufurpatur. vid. Ruhn-

ken. ad vs. 03. Adde Iliad. X. vs. 87,

(pixov 6xXo? , ov réxtv a-jrii.

Hymn. in Vener. vs, 179. Orphei Hyma.

XXV 111:5, LV:8, etLXVI:6, et Euripid.

Phoenisf, vs. 88, ubi vid. dar. Valckenarius.

Vs. 191.

ETff 5i cl x?Jff(Ao70i xx) è^piaxtrSai avuysv.

Huic Cmile Iliad. A. vs. 645 :

'Efj 5'«yf z^'PO'S hXuv t xxTx 5' ê^pixxjöxi »vuy&m

Vs. 204.

i__ ; KOU "kxov axslv ÖVfiÓV.

Fidem formula exilac apud Hefiod. Op. &
D. vs. 340 :

"^Ig KS TOl 'tKXOV XpxV^jV xx) 6v(iOU IjJWffiV.

quo in veifu item penultima fyliaba in ÏXaoj»

pro-
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producitur.— At, locum noflirum manifesta

corruptela laborare , monuit clar. Edcor. —
Equidera tentarim

:

Kx) 'iKxsv hSzTO öu^öV.

Recedit , fateor , aliquantum haec emen-

éatio ab eo, quod erat in libro fcripto; fed

cgregiam veri fpeciem ei viderur conciliare

Jocus Honiericus, qui esc Iliad. I. vs. 635,

I. .11 — ffu V 'i'hxQv hSeo ^•jiJt.é'j.

Vs. 232.

Homer* Iliad. ©. vs. 555

:

Hymn, in Venerem, vs. 217.

ysyvjèsi Vs (ppévtxg iv^ov.

Quod öuu.u> 'y\i&i!itT»g dixit Hefiod. Scut. Her-

cul. VS. 116. Orpheo autem frequens est

xjsAój vel /f/xjJ y^ésïv vpoduTTu. Vid, ejus Hymn.

XV : 10. XLVIII : 7. LIV : 16.

Vs. 235—237.

ó S' as^ero ^xlf/.ovt Ttroi;

»

Oiir* $u* (flrov I5«J/, Ju ótiffdfAsvog. Ajj.ü^dj^

Teaw
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Tentabam :

——^———— O S CiS^STO óXl[/,CVt iffOq.

Thv S' CU a-ÏTsv 'é'SovT '
, av éi'.rTiij.svov , Ayif^'^TVif

Ut copula melius ft haberet.— Cecerüni,

ad loei fenienciam quod attinec, conteni p^
.teric Junonis illud, Iliad. il. vs. 58—60.

*'Ext;(.'P IjcIv Öv/jtÓ? ts , yuvxTK» re ê^a-xro y.xXóv,

€>pè\pi» 7£ Kcu ccTlryi?,x.

Vs. aöp.

"T

^AèxvKTOii; 6vviT0Ï7l T* cv£/^p K») Xa.p!jt,x, rhvxrcii.

Bene habet verfus , iit ec rhycbmus , fi

ukinia et pcnuhima fyllaba vocis cusixp, tan-

quani una fyllaba, pronunciantiir. Quod fieri

posfe, patet ex p'sTa apud Heilod. Op. & D.

VS. 5, et ex £xp, ibidem vs. 492, ad quos

verfus videantur Tzetzcs ec Grsevius. Simi-

liter Gcwv, Hefiod. Theogon. vs, 44, ec ©?«,

Hom. Odysf. N. vs. 391, unara tantum in

rhijthmo fyllabam confticuunt Quemadmodum
etiam duae fyllabae postedores in Kuneü apud

rs'oflrura fupra vs. Sio,



Vs. 270, a7i,nrr:y! Il

*AAX' ays , (WO/ yyjov re pLkyav , not) (Sui^ov ut* «wtm ,

Hom. Hymn. in Apolïinetfl , vs. 80.

VS. 76 , et 245 :

Tev^x^dxt vviQV re Kx) aT^vex tevèp^svrx.

Add. ibid. vs. 24*7, 248. — Reddidic hanc

formulam Euripidi, Iphigen. Taur. vs. 1453..

düctisfimus Pierfonus , Verifim, pag. 28 :
,

, *^vr(yM» Tiv^ci? vxov , 'ilpixrai (Spérx^. ^

Vs. 275, 27<^.

TSp! r* Xf/.(pl T£ KXXXOq aijTOx,x«.; t

• 'O'S,'XVI S If-cepéstTffX K. T. 7..

Repono :

— ——

—

—— Tsp) y a,[/,<pi TS KiXhP^oi; a-^ro »

'OS/ii; ê'"if4,epóe(T(Ta x. r. h, ^
•

Vs. 277, 278,

:'Ö

-— - rvjKs Ti ^éyyii xtto XP^oq üêxvixToH

Homer,
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Homer Hymn. in Venerem, vs. 175, 17^.

"Af4,13fOTov.

Orph. Argonaut. vs. 1119:

, "LTtXfèe Vè KxXx ^pótTuxx , ^kayk 3' xirtXx(iirtv

Vs. S93.

Sic TptTuv £vpu(^lvj<; est apud Hefiodum, The-

ogon. VS. 930 , qnod imitacu» est ürpheus ,

Argonaut. vs. 337., apud quem occurrit etiam

'A>?/! £u(iu0!>}? in Fragment. VJ. vs. 35. Idem

hoc epitheton Peleo attribuit Argcr.ut vs,

1259, ex emendatione clarisfimi Ruhnkenii,

pro EupviSlx ïly,?^y,^:^ corrigtHtis Evpv,2l>iv Uy,xyjxt

Epistol Critic. IL pap. S72., piaeeunte Schra»

dero, ipfi laudato.

«

Vs. 307.

T-TipfA* xviei' ycpuTTTS yxp iiji^itpxvoi; iiVifi^^Tvip.

Ultima in npv-xre producitur propter casfiirani.

Sic faspius, Infra ica yyi&vj<y£y vs, 370. Adde
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xf^is , Orph. Hymn. X

1

: 3. /?«A5 , Apolloa*

Rhod, Argonaut L. II: 107. cjps, L IV;

1144. hx[4,s, VS. 1328, et 1354. Et fexcenw

alia. ^

Vs 3ft6, 327.

KIkKhskov.

Corrigam :

Vetbo autera sTriTpöiixxeiv ufus etiam esc Ho-

merus, Iliad. A. VS. éo^yi

\
"H <ri$«/V TpÜTOu lAsv £'Ti7rpoT)t},£ rpxti^iw,

Quo in loco num vox èTivpóiviXs tanquam

una vox accipienda fic, an vero divifim pro-

nuncianda, hoc noflro fortasfis verfu explicari

potesc. Qua de quaeftione conferatur claris-

fimus Tollius ad Apollonii Sophiftae Lexicon

Homericum, pag. 569.

Vs. 340, 341.

. tt,(pxp S' vTto KsuSsx yxiiig

Hom.
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Hom. lliad. x- 482, 483.

Infra vs. 415. Formula aurem -jtto ksóSsx

et vTTo Ksükfft yxïii? familiuris ir.primis et fre-

quens est Orpbeo. Vid. ejus Argonaut. vs,

17a, et Hymn. XVIIl : 4. L: 3. LXVIII : 3.

Vs. 344, 345.

"Ep'yotg Se^v (ji,XKxpuv /Ai^r/o-fTo (oov/.^.

Veifus ,
pesfitne corruptos , fic emendare

teniarim :

*Epyoc diüv y.-xxccpc<)v utïo véaCpiv lyy^craTO pov?.Tfj.

Formula «iro vóacpiv , aut uiro vötrcpt , dicitur

cnim ucrumque , pra^cedence cafu genidvo

,

quem regit, plane eft Homerica. Vid. Odysf. E.

VS. 113. M. VS. 33. O. VS. 528, alibi.— 'Ato, ex

altero verfu elapfum, causfa exftitit orti inalte-

ro fV/, «bbreviati deinde propcer fcquentem vo-

calem, utfcilicer, aliquo faltem modo, metrum

confticuere ur Qiiod tamen ne vel fic bene fe

"habet : nam prima in «tAjjtos Ibletproduci. Vid.

Hiad.
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iliad. I. VS. 3. et T. vs. 367.-— Porro, facili ne-

gotie perfpicitiir, qiiomodo (awxto 'm (j^i^Thsr»

abire potuerit : librariorum nempe culpd id

.accidit, iterum, ut videtur, claudlcaiiti metro

fuccurrere cupientium. Cccerum , egregiüra

hüic nostrjB fufpicioni & correctioni quall-

Cunque addere videtur veri fpeciem quod de

Cerere narrat Mercurius, inferius verfu 351:

aireï (^iyx [ivi^sTai ïpyov.

in quo idem illüd ïpyov , idem porro verbum

tiTihirSai , talis denique repetitio , quales plu-

rimae fuht in Homeri carminibus , ut magno-

pere ipfi adamat».

Locus, igitur, hoc modo fanatüs , latine

ita videtur exprimendus : ,,Illa, Ceres, vero

ij non toleranda , gravia , perquam noxia ,

;t^
jaclnora^ a Diïs ceteris beatls fejunsta^

i, renuens quippe, animoque obftinato re-

j, cufans, Jove jubente, ae comiter adeo invi-

j, tante, ad coelestes Immortalium fedes redire,

i, 'deliherando moliebatury apud animum fuum

^, agitabat & medicabatur." Quem loei fenfum

peregregie videtur confirmare, quod inferius,

vsv 354 fqq. , de Cereris a ceteris Diis fe-

junctione idem dLferic Mercurius,

lil DEEL, M —— ^
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'

1 )5 y a,tvov 'é^ei xcKov , 9u^) êstfg't

^H<^xi , 'EMixTÏvog apoivdov Tcro/Jéöpov 6X»d7X,

Conferri autem poterit et illud, haud dis-

Craile , Junonis ad Jovem apud Homerum,

IJiad. A. VS. 541 , 542 :

*Aei TOi CplXov h)v êy.sï) utto véirdpiv êóvTX

KpUTTTtX^tX (ppavéoVTiX ^l}CX^é/.'.£V.

Vs. 357.

l

Hom. Iliad. O. vs. 188.

'A/'SjJ^ ivÉpOIITlV KVXSfTUV.

Hefiod. Theogon. vs. 849 :

—— 'ArS>?5 S' fvspoi<7i xxrx<pOt/jC£votiTiv xvxtjuv.

Idem autem, quod hic, Homerus, Iliad, T,

Vs. 61 :

" " ' êivx^ ivipus ^Ai^uvsvg.

Vs. 373.

Lego: "Aficpxn vufivjcrxc. Uc fenfus üt:

'„ Mani/'esio fatis eo dedarans^ Je id agere.'*
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Vs. 380.

Hefychius : Aiyjwtjxv* It^xkv. Qiise glosfa

fortasfe percinec ad hunc locum,— Compa-

rari poterit Homeridje Hymn. in "Mercurium >

«• 337 :

%oXuv 2ix X"?'"' èivóffjx?»

item Hefiod. Op. & D. vs, 635

:

———— jTöAi/J/ ^ix TTÓvrov xvócra-xg»

Simplex avvstv eodem modo adhibuic Or-

pheus, feu Orphicorum Carminum Auctor ,Ar-

gonauc. VS. 68 :

rpi^ouq V ^VUTITS ixKxffcnig.

ct Paulus Silentiarius in Epigrammate , quo4

edidic clarisfimus Ruhnkenius, £pisc. Ci'icic.

ï. pag. 72.

Vs. 404.

Ka:/ T/l/' i^x7rxTi]7£ lé^^ xpxrepc^g Uo^u^syi^a».

Conjiciebam :

*M^x T/y' i^xTFffiTiivs J. X. n. i
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Qualis voculae uxxx ufus plane est Ilome-

ricus, Sed quo tandem dolo ?

Vs. 414, 415.

*Z^(pécj , K. T. A.

Perturbata nonnihil videmr vocum con-

ftructio. Ira locum interpunxerim , voce

4x^To transpofici :

'ili Si ft>* oivtkpira^tzg , Kpovïtfco TVfcivijv hx. [/.^Tiv,

UccTpè? èiJi^oto , Cpépccv utto Hcvösai ^x,^ro yaiiji

,

'E^epêu , X. T, A.

Vs. 4a8.

tiJipxicrffév 6\ ov 'éCpvir'', wa-TTsp xpöKOV, eupelta xêuv»

Friget monente Ruhnkenio , illud urirsf,

KpÖMv. Itaquc malim :

Vs. 419, 430.
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' Pro ^petro{/,êvii repofuic ^fs-jrêi^viv clarisfimuf

Edicor. At in vs?) x^piakti vicium hsrere mo^

liuic. Scribendum fufpicor ; '

Xü3pi^(7£V.

Superius, vs. 15, i5 :

K«Aoi/ eióvpi*» hx^ilv ' ;^«i'£ 5e z^^^ siipuóiyuix»

#c verfu 425 :

ïlxi^o[jt,ÈV , j55* ccvSsa IpiirofJiev xstpsva* tfésvroi,

Quae leccionem ^'P^i facis & abunde videntur

confirmare. Quod auiem atdnet ad %i(5-/x«r/,

illud commendare videtur vocula xxve verfu

16 obvia , — et eodem fenfu ad^ibuit Euri*

pides Phoenisf: vs. 1599 :

——— TxprxpQv yap &^£Xsv

*EK6f7v Kiêxifuv fU &PviT9» xmiJt^XT»,

Conferri poterit Ezech. Spanhemius adCal-

Jimachi Hymn. in Delum, vs. loi. pag 465.

Edit. Ernestianse. Adde Hom. Iliad. P. vs«

tiüfft x^vii*

MhX
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ubi Scholia Minora t 'Aaa* èv tv «üti? toV%*

Comparare quoque licebit Illud Sallustii ,

Bell Jugurthin. Cap. XLI. Moveri civifas, et

fermixtlo civilis , quafi discesfio terra , oriri

empit. Et Jul. Obfcqu. de Prodigiis, pag,

m. 540. Fenafri hiatu terra alte fubfedit,

Vs. 434.

'£li TOTs fih irpoxxv ^[^xp ói^iö^ppovix 6v[j,ov txovtrxt.

Hom. Hymn. in Mercurium, vs. 391, 392:

*Aiu,<poTépovf y èüshiucav óf^é(ppovx éuiiov 'éx°^'^^'*

Z>lT£V£tV,

Curn univerfo autem hoc loco haud frustra

(imilem contendasHefiodi,Theogon. vs. 60,61:

'H 5' fTsx,'' hvix Kovpxg ó,u.ócppovxg , ^triv xoi'èit

Vs. 435-

KpXoli^V Kx) êufMV IxiVOV.

Supra VS. 65» KpxViyiv kx) övi^ov lifvx. Jéin«

guntur fxpius kpix^'d^ et Sut^óg,. Hefiod, Op,

te D. VS. 34Q :
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Hom. Iliad. B. vs. 171 :

Uti (Pp>iv et êufio? Iliad, A. vs, 193, A. vs»

411. Odysf. A. VS. 294, alibi.

Vs. 489.

a

Simillimus est locus in Hom. Hymne in

Apollinem, vs. 186, 187: )

"EvSeV ^£ TTfèg OKUllTTOV

Elo"/ A/è? vrpoi; ^üfi» , öfwv ftfö' of/,j^yvpw aXXwv^

Quera adde loco ex Iliad. ï. a Clar. Edi-

tore laudaco.

y IT lU M TTPOGRJFHICUM.

Pag. 132. lin. 13. Ixii^Qvoq. Emenda: ^xïfiovx^.





ANTWOORD
OP DE VRAAG: .

VOORHETJAAR

M D C C C X I V.
]

OPGEGEVEN.
f

„ Daar de ondervindt vg heeft geleerd , dat in hei

„ algemeen , langi de Zeekusten van den hoek van

5, Holland af ^ tot aan den Helder; ah ook langs

„ de Stranden van het Eiland Goeree , de afne-

„ ming en verlaging der Stranden , door lage met

„ Stcengedekte , Rij5dam?nen , of zoogenaamde

„ Steene hoofden , op de doelmatig/Ie en minst

,, kostbare yi^ijze wordt tegengegaan , en rr^en ook

,, fints ecnige jaren begonnen is , om de hooguit^

„ flekendi Paalhoofden aan de Stranden der £ƒ•

„ landen W^\c\\txQXi e« Schouwen volgens eene re»

„ gelmatige met de gewone helling van een natuur-

„ lijk Strand afdalende lijn te verlagen ; zoo words

9> gevraagd

:

1. „ Heeft de afzaging der hooge Paalhoofden

„ aan de kusten van W7y\c\\txtn en S,c\\onwè\\ eenige

5, en welke gevolgen opgeleverd , waar uit men

,, met grond y tot het verkiezen der lage geregeld

j, afdalende^ boven de hoog verhevene Werken,

„ voor de defenfte en verbetering der Stranden^

„ langs die kusten^ zoude kunnen hejluiten ; of

,{ hefiaan er deswegens nog zwarigheden en twijfe*

„ lingen, en welke zijn dezelve? >

III. DEEL. Z, CEN. A 2* 5> ^*^



s. ,, G^ëjïeïd in alle gevallen , dat men de voor-

„ keur aan lage ^ boven hoog uit/lekende H'^erken

„ voor de defcnfie en verbetering der Zeeinv^che

j. Stranden gaf, zoude men daar toe de tegen^

„ yvoordige aangename 'wijze van conjlrudlie der

„ verlaagde Paalyferken aan de Stranden van

„ Walcheren en Schouwen, boven de aan de Hol'

„ landfche kusten gebezigde fieene Hoofden , of

5, met jleengedekte Rijsdammen verkiezen ; oj zou»

^, den deze laat/Ie ook aan de Zeeuvvfche Stran-

„ den boven de eerste verkieslijk zijn ? v;elke redt'

„ nenen beflaan er voor het een of ander ? zou-

„ den Vr, in het eerste geval ^ in den tegcmvoor»

„ digen aanleg dier verken verbeteringen kunnen

„ voorden gtbiagt? of welke zoude ^ in het laatste

„ geval , de conftruüie der peene Hoofden aan de

3, Zeeuvvfche Stranden moeten zijn ?

"

DOOR
ABRAHAM CA LAN Dy

{joen') Opziener bij den Waterftaat, en geëmploieeide aaa

het werk der Nieuwe Haven te Middelburg.

onder de Zinfpreuk

:

Zoo het eene waarheid is, dat een vlak hellend Werk,

tiet uitvverlcend vermogen des waters enz. tot befchadiging

Vermindert, en een lleil opgaand werk die vermeerdert,

"dan is het ook eene waarheid, dat de vlakke met Steen ge-

dekte Rijsdammen daar tegen beter befiand zijn , en de

Stranden gemakkelijker zullen defeuderen , dan fteii op-

gaande Paalhoofden.

Aan welken de gouden Eereprijs, door hec

ZEEUWSen CLNOOTSCllAP DER WETENSCHAPPEN , dctt

8. van Grasmaand i8i8, is toegewezen.

Toeiji
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Tcoen ik in't voorleden voorjaar het Program-

iria van 't Zceuwsch Genootfchap der VVcten-

fchappen van 1814 in handen kreeg en, on-

der anderen, de daar in vervatte hier voren-

Ihande Prijsvraag , nopens de refuicaten vau

dé afzaging der Paalhoofden op de flrandeiï

van fFalcheren en Schouwen, las, merkte ilc.

al aanftonds , dat , een doelmatig antwoord

op dezelve , eensdeels moest voortvloeijen

uit een naauwkeurig geometrisch , en , bt)

mangel daar van , uit een naauwkeurig his-

torisch onderzoek naar de plaatfelijke gefteld-

hcid omüreeks de afgezaagde Paalhoofden ,

vÖdr en na derzelver ajfzaging; als welke,

zoo men daar in wel konde flagen, naar mijti

inzien, zoodanige refultaten moest uitleveren,

die ons met grond konden opleiden tot het be-

fluit : of bet raadzaam zoude zijn lage gere-

geld afdalen de,' boven hoog verhevene werkea

voor de defejifie en verbetering der Zeeuwfche

ilranden te verkiezen , zonder dat daar bi]
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eenige twijfeling mogt overblijven ; — en

anderdeels uit eenige door theorie en on-

dervinding verkregene kennis van Waterwer-

ken , voor zoo veel die tot ftrarid- en duin-

defenfien betrekkelijk zijn.

Dit inziende, rekende ik het mij zelf, om
meer dan eene reden, tot een' duren pligt,

om , voor zoo veel mijne bekrompene vermo-

gens toelieten , pogingen te doen tot het be-

antwoorden eener Vraag, die gerekend wordt

te kunnen ftrekken, tot bevordering van het

welzijn van Zeeland in het gewigtig vak van

deszelfs Waterflaat , en om tevens , is het

mogelijk, aan de begeeTte van het Zecuwsch

Genootfchap te voldoen, hetwelk zich zoo

veel aan den Waterflaat van Zeeland Iaat gele-

gen liggen , gelijk deszelfs van tijd tot tijd

uitgegevene Werken getuigen ; en wederom

volgens Programma , dit onderwerp als alld-

2ins gewigtig en, voor het vak der Zeeuwfche

Waterweringen als hoogst belangrijk rekent.

En in de daad, wie, die flechcs oppervlakkig

nadenkt , gevoelt niet het groot gewigt van

het verdedigen onzer zeeftranden en duinen ,

daar van dezelve ook onmiddelijk de veiligheid

van have en leven afhangt ?

Maar ook , wie flechts eeue geringe oppervlak-

kige
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kige kennis heeft van de gefteldheid der flran»

den en duinen , van de moeite en aanzienlijke

kosten die tot derzelver verdediging worden

vereischt, en van de verfchillende wijzen, waar

op deze verdediging reeds is en nog worde

beproefd, befefc dan niet mee het Zeeuwsch

Genootfchap , het belangrijke van een onder-

werp, dat een naauwkeurig onderzoek moet

behelzen, welke van alle de aangewende mid-

delen de beste of buiten dezelve de doelraa*

tigfte zijn, tot beveiliging van die ftranden

,

welke van alle de ftranden onzes Vaderlands

het meest van hooge ftormvloeden , en van

derzelver uicwerkfelen te lijden hebben.

Hier toe met het Zeeuwsch Genootfchap

mede te werken, en, na een, zooveel moge-

lijk naauwkeurig, onderzoek der refultaten van

de eene en andere defenfie der ftranden , daar

toe een' geregelden beredeneerden leidraad te

vinden, is dan de taak welke ik thans, echter

niet dan met bezef mijner bekrompene inzjg-

ten, mij onderwinde te beproeven.

Alvorens tot eenig onderzoek over te gaan,

moet men aanmerken, dat, daar de Vraag vati

het Zeeuwsch Genootfchap, zoo wel op de

Paalhoofden aan de ftranden van het Eiland

JSchouwm als op die van Wakheren ziet > et)

A 3 dft



ÖG eerstgenoemde echter terafzaging eerst aan-

bedeed zijnde in het najaar van 1814, en geëx-

ecuteerd in 1815, C*) het nut daarvan natuur-

lijker wijze door de kortheid Hes zedert ver-

loopen tijds, nog niet genoegzaam kunnende

blijken, om daar uit gegronde gevolgen te kun-

nen trekken , hec om die reden is , dat ik mij

in dit antwoord , vooral van de afzaging der

Paalhoofden , op het noorderflirand van het

cWzTidIValcheren zal moeten bedienen, en der-

halve meer bijzonder dat ftrand ten onderwerp

zal moeten nemen, als zijnde aldaar reeds in

3 808, drie,' en voorts achtereenvolgende alle

<3e Paalhoofden afgezaagd, tot cindelijkin T813,

de laatste nog overgeblevene almede afgezaagd

zijn geworden . Dit ftrand toch is ook wel

<de voorname bedoeling desGenootfchaps, niet

alleen om bovengemelde alles afdoende reden,

2naar ook om dat de Paalhoofden op het noor-

derflirand van Walcheren , zeventien in getal

beloopen, waar onder Hoofden van den eers-

tenrang, van 70 a 75 Roeden lang, terwijl op

bet noorderftrand van Schouwen fiechts zeven

Hoof-

f*) Ik bedoe! hier de 7 Paalhoorden op het Noorderftrand

*rf>n dat Eiland : van een enkel op liet Zuidcftrand zal men op

«Seszelfs plaats fpreken , even zoo van het eenig afgezaagd Paal-

feootü op het Zuiderftrand van Walcheren D» Btnihoafd geoaamdt
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Hoofden zijn , van aanmerkelijk mindere lengte ;

'

de meerderheid, en voornaamheid der Hoofden

zullen ook misfchien meerder bewijzen ople-

veren , wat men reeds van derzelver afzaging,

heeft ondervonden, en wat het eiland Schou"

wen daarvan al dau niet verwachten kan, of

ook aireede heeft befpeurd.

Wij zullen dan , in de eerste plaats, zien,

dat de Vraag

:

<

I. Heeft de afzaging der hooge Vaalhoofden

„ aan de kusten van Walcheren en Schouwen

,, eenige gevolgen opgeleverd?''^ met Ja moet

worden beantwoord; uit welke gevolgen zal

blijken dat men tot het verkiezen der lage ge-

regeld afdalende , boven de hoog verhevene

werken, voor de defenfie en verbetering der

ftranden langs die kusten , zoude kunnen

beiluiten , en dan

II. De zwarigheden en twijfelingen , die

bij fommigen deswegens nog zouden kunnert

beftaan , zoo veel wij die weten , trachten te

wederleggen ; waar uit wij vertrouwen, dat in

alle mogelijke gevallen zal kunnen blijken, dat

lage boven hoog uitftekende werken voor de#

fenfie en verbetering der Zeeuwfche ftranden

de voorkeur verdienen.

A 4 UI. Zal
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III. Zal men overgaan om te onderzoeken

of de tegenwoordige aangenomene conftruftie

der verlaagde of afgezaagde Paalwerken aan de

ftranden van IValcheren en Schouwen niet te

verkiezen zij , boven de aan de HoIIandfche

kusten gebezigde fteenen Hoofden , of met

fteen gedekte Rijsdammcn ; dan wel of deze'

laatste ook aan de Zeeuwfche ftranden boven

de eerste verkieslijk zijn ; en in geval het

blijken mogre, dat het eerste ontkennend en

het laatste bevestigend moest worden beant-

woord , dan zal daar uit veelligc van zelve

voiggn , dat in de tegenwoordige conftrudtie

der verlaagde Paalwerken aan de Zeeuwfche

Stranden , verbeteringen kunnen worden ge»

bragf; — tervyijl wij dan

IV. Die verbeteringen aan de tegenwoor*

disïe verlaagde Paalwerken , zullen trachten

pp te geven , voor zoo veel die voor verbe-

tering vatbaar zijn , en

V» Aantoonen, hoedanig de conftrudlie der

fteenen hoofden , aan de Zeeuwfche Stran-

den aangelegd , naar aanleiding van het befluic

op het
s**^

point genomen, volgens onze ge«

dachte, zoude behooren te zijn.

yi. Zullen Vil] een betoog trachten aan tt
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voeren , waarom de tegenwoordige , uit den

duin Zeewaards llrekkende , Hoofden op de

Stranden van fValcheren en Schouwen^ on-

danks de verbeterde conftruélie met de verla-

ging, nog niet genoegzaam kunnen gerekend

worden, om de teeën der duinen voor afne-

ming tegen hooge en hoogere Stormvloeden

te beveiligen : waarna wij eindelijk

VIL Een vast fijstema om een Zeeftrand te

rerdedigen zuUen trachten te laten volgen.

I.

De gevolgen , welke de afzaging der Paal-

hoofden op het noorderilrand van Walcheren

en Schouwen hebben opgeleverd , kunnen zich

«itftrekken tot , of zijn gebleken :

a. Aan de vooroevers , of de ondergronden

der Stranden d. i. aan het ftrand beneden laag

water, of, namelijk, hetzelve is af- of toe-

gjsnomen.

h. Aan het verlagen en rerfm allen , o£

verhoogen , en verbreeden , van het natte»

en. van het drooge flrand: het eerste is dat

terrein , begrepen tusfchen laag en hoog-

yvater, en dat dus met lederen Vloed wordï;

A 5 be<



befpoeld ; het laatde is begrepen tusfchen

hoogwater en den duin.

c. Aan de teecn der duinen : of dezelve,

in vergelijking van vorige jaren, meer of min-

der zijn afgenomen of onder den horizon ver-

laagd, dan wel of hec tegendeel daar bij heeft

plaats gehad.

d. Aan hec verfmallen of aan het verbree-

den van het duin ; deszelfs meerder of min-

der overwaaijen en verftuiven , meer of min-

der begroeibaar worden, enz. en eindelijk

e. Aan de afgezaagde PaalhoofJen en aan-

hoorende werken, aJs derzelver vullingen, we-

derzijdfche bermen enz. ; of deze al of niet

meerder zijn geteisterd , en, naar gelang hun-

ner verlaging en der omftandigheden , al of

niet meerdere kosten in derzelver onderhoud

en reparatien hebben vereischt.

Deze gevolgen zijn blijkbaar :

a Voor zoo veel de ffranden heneden hag-^

water aangaat, uit de vergelijkingen der diep-

ten , welke men voor de koppen der Paal.

hoofden gevonden heeft , bevorens de afza*

ging derzelve was gefchied , met die , weik«

inen na de afzaging aldaar heefc gepeild : d?

cerlle



-«orne zijn met zwarte cijfers uitgedrukt, ea

.de laatsce, tot meerdere duidelijkheid, met

rood aangereekend op Bijlage Litt. A. en B.

Uit de negenjarige peilingen welke ik van

het noorderftrand van ïValcheren heb kunnen

bekomen, blijkt, wanneer men alle de daarbij

gevondene gemiddelde diepten nagaat , dat

<le aanwinsten voor het eene Paalhoofd, en de

verliezen voor het andere Paalhoofd eikande-

ren nagenoeg evenaren ; echter dat de balans

nog iets ten voordeeie der aanwinst overflaat,

doch, dit daargelaten, ieder een begrijpt lig;-

telijk , dat men hier in gewonnen heeft :

want rot den tijd der afzaging toe , de diep-

ten immer meer en meer, hoezeer van liever?

Jede, toenemende, gelijk de infcharingen vaa

4e laagwaterlijn aan de eene en andere zijde ,

vooral aan den noordkant der Hoofden getui-

gen, en gelijk daarvan zoo vele op laagwater

zelfs onbegankelijke koppen van Paalhoof-»

den, fleile resters van bermen enz. eenmaal

voren op het ftrand aan de Hoofden gecon-

grueerd , almede ten bewijze verftrekken (^y

zoo heeft men immers veel gewonnen , wan«T

neer

{• ) Op de groote Kaart des Ingenieurs h a ttj n g a van het jaar

ryso vindi roeu het ftrand rog aooPoeden buitenden voet van den

«oren van Domburg : thans I!gr hetzelve flechts tot 134 Ro^dett

^gtx buiten, en is dus, in 66 Jaren , 66 Roeden ingekort.



neer men na de afzaging dezelfde diepten blijfc

behouden , nietregenftaande 'er zedert geene

fchepen met kostbaren Doornikfchen fteen

meer zijn gelost, welke er te voren jaarlijks

ruimfchoots wierd geftort.

Uit Bijlage B. blijkt, dat men van de diep-

ten der afgezaagde Paallicofden, aan het noor-

derftrand van Schouwen, nog niets beflisfends

zeggen kan , als zijnde geen genoegzame tijd

ra de afzaging verloopen, om eenige gevolgen

op te leveren ; men kan alleenlijk zeggen dat

het ten minste niet is verergerd.

Bij hec in 1807 afgezaagde Paalhoofd aan

de zuidzijde van dat Eiland bij Westen- SchoU'

wen, echter, is de aanwinst, zoo mijne infor-

matien deswegens juist zijn , federt de afzaging

aanmerkelijker , en de diepten daar onbegrij-

pelijk verminderd.

b. Ten aanzien der gevolgen van de afza-

ging der Paal hoofden voor het nane en drooge

Strand, kunnen deze gedeelten van hec noor-

derftrand van Walcheren niet verergerd , maar

zouden mijns erachtens, integendeel verbeterd

moeten zijn, zoo dra het zal kunnen wordei»

bewezen, dat de duins-teeën, federt de laatste

jaren na de afzaging, met dezelfde hooge vloe-

||ea als voormaals , minder afnemen d^n toen

:

watJ^
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want bij een lager en fmaller ftrand moest het

omgekeerde plaats hebben ; en dit bewïjs

meent men bij de eerstvolgende bladzijde 14

en volgende te zullen kunnen aanvoeren : daar

en boven hebben mij dagelijkfche ooggetuigen

van het ftrand onbe,vooroordeeld verklaard, dat

hetzelve door de afzaging niet is verergerd ;

en dit, dunkt mij , is ook met een weinig

kennis van zaken gemakkelijk te begrijpen, niet

anders te kunnen zijn ; want wat kan oorzaak

wezen dat een ftrand verlaagd? immers niets

anders, dan de langs hetzelve heenllrijkende

ftroom , of, zoo die door een onoverwinne-

lijk beletfel (b.v. door een hoog Paalhoofd,)

plotfeling wordt opgekeerd, de daardoor aan

de andere zijde van het Hoofd geboren wor-

dende neer, en de werking van het water bij

en rond den kop van hetzelve , om het water

aan de andere zijde van het hoofd , in deszelfs

waterpas te herftellen.— Met de verlaagde

Hoofden nu wordt het water wel opgekeerd,

doch zóó , dat het bij eene fteeds meerdere

verheffing over de Hoofden trapsgewijze kan

heenvlieten, waardoor de zoo fchadelijke neer

aan de andere zijde van dezelve en de werkino"

bij en om den kop in zoo verre wordt vermin-

derd , als de Hoofden in hoogte verminderd

zijn;



zïjn ; terwijl niet te min de ftroom in dcszelfs

flrijking langs de oppervlakte van het ftrand

wordt gehinderd en vertraagd, en dcszelfs af-

ilijtend vermogen weg genomen.

Deze (Iranden vertoonden zich ook , na de

afzaging der Hoofden op het noorderrtrand van

Schouwen , in eenen ruim zoo goeden Itaat als te

voren : reeds na dat de afzaging van het eerste

der 7 Hoofden aldaar, in Maart 1815, was

gedaan , meende men zelfs duidelijke aan-

winst te befpeuren : en bij het Paalhoofd aan

Westen- Schouwen fchijnt de gefteldheid met

de afzaging zeer ten gunftigften veranderd te

zi,n , zoo dat, waar men te voren met vallen

öf ontgrondingen te worstelen had, thans, na

de afzaging, alles aanwint en verbetert.

c. Wat de verandering der Duins-teeh'n

betreft, deze zijn voor het noorderftrand van

Walcheren zigtbaar uit de hier nevensgaande

Plattegrond - teekening van hetzelve fub litt.

C. alwaar de geftippelde lijn, in ondcrfchei-

ding der gefcbaduwde aanwijst , hoezeer de

duinvoet federt Junij 1808, (den tijd van het

begin der eerste afzaging^ tot in December

1,815, (wanneer de opmeting des duinvoets is

herhaald en hier met degeflippelde lijn naauw-

I^eurig is afgeteekeud^ mag ik zeggen tcnvoor-

deelc
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deele is veranderd, daar derelve zich eenigcn

mate meer naar de geregelde kusclijn A B
fcheen te fchikken en over het algemeen toch

zeer weinig was verminderd.

Door de hooge Vloeden van den 31 Decem-
ber 1815, en den 16 en 17 Fel?ruarij i8i6,

de duinvoeten wederom ccnigennare aangetast

zijnde, is eene nadere opmeting van dezelve

in Maart 1816 (j herhaald , en op dezelfde

kaart gebragt met eene deels gellipte deels

geftreepte lijn ; waar bij dan blijkt , dat de

duinvoeten over de geheele kust gerekend,

fedm Junij 1808 tot Maart 1816, en dus iiï

8 jaren een gemiddeld verlies van circa 4 voew

ten breedte hebben ondera:.ian.

Bedenkt men hier bij de voormalige afne«

ming der duinen, van het noorderftrand vaa
fFakheren ^ 'm wtoegevQ tijdvakken, b.v. vaa'

1732 tot 1766, tijde dat men begon met dea
eersten aanleg der Werken op hetzelve , dus
vóör dat nog eenig Paalhoofd was aanj^elcL^d.

waa-

C*) Men meikt a»n, dat de eerste opmeting der duinstee ia
Junij 1808 ii feefdiied, dus midden iu den zomer, wanneer zjj ge-
woonlijk zicli gunstig opdoet , tiooi liet ftuifzaud , dat zicb ie^~:a de
lee zet , en noch ioor Vloeden naar beneden gehaald , uoch door
Zeewinden naar boven is gevlogen ; terwijl de laiere peUingea
der duinsteeen in de daartoe ongunftigftö ujdüippen zijn opgeno-
«leu

, gelijk dit in de niaanJeu December cii liiaan Ltt £tval is.

/



wanneer het in 34 jaren over derzelver ge«

heele lengte volgens waarnemingen der Direc-

tie van Walcheren^ gerekend naar drie pun-

ten, als één op het begin van 't Strand, één

in het midden , en één op het noordooste-

lijk einde , eene doorgaande zoom van 321!

Roeden was afgenomen , dat in een gelijlc tijd-

Vak van 8 jaren ruim 7^! Roeden bedraagt.

Ten tweeden , de afneming dezer duinen

in het tijdvak van 1766 tot 1773, terwijl men

druk voortging met het bouwen der Paalhoof-

den , en dus in een tijdperk van 7 jaren , mede

volgens voornoemde drie punten genomen

,

een doorgaande zoom van bijna 5 Roeden, dat

over 8 jaren bijna 5I Roeden zijn zou ; en

eindelijk :

Ten derden , de afneming der duinen in het

tijdvak van 1773 tot 1 8C5 , en dus in 31

jaren , wanneer het Strand bijna reeds met

alle deizelver tegenwoordige kapitale Hoof-

den was voorzien, van 9I Roeden, dat over

8 jaren ruim sè Roeden bedraagt.

Dit laatste nog nader en naauwkeuriger

©pmakende uit de tot dat einde door de Di-

reélie van Walcheren langs den geheelen duin

heen geftelde palen, op gelijke affianden van

50 Roeden, uit weike de afneming der duinen

jaar-



't
jaarlijks wierd opgemeten , blijkt daar wie ^

wanneer men het arithmetifehe midden neemï^

dac de duinen van 1780 af (toen het laatsse

kapitale hoofd ^ Lijndenshoofd genaamd ^ op

het noorderftrand van IVakherems, gebouwd^

tot 1804, een doorgaande zoom van niet min-

der dan 9j|^ roeden in lleehts vier en twiit-*

tig jaren is afgenomen ^ 't geen in een tijdvafe

van 8 jaren iets meer dan 3 roeden bedraagt,

en dus nog eene halve roede meerder , dan

.öit de drie gemelde punten gevonden wordt,

Zoo men deze verliezen der duineri nu vef^

gelijkt met het verlies van dezelve federt mei

aldaar begonnen is met dé afzaging der hoof-

den , vvie zoude dan nog in twijfel durvefi

•rekken of de afzaging derzelve ook eenige

gevolgen voor de duinert of duins - teeëti

Oplevert* daar zelfs nog tèh tijde der hdoge

hoofden de afneming der duinen 3 roeden iA

de 8 jaren wierd bevonden. ^

Dat de düiris- teeen echter nog voortgaaè

inet afnemen , hoezeer in een veel minderen

graad dan voórmaals j ondanks de goede keua

der afzaging van de hoofden , daar van zal ^

gelijk ik zeide , de reden blijken, in het tér

beantu^oording Voorgemelde Vl^- point.

III. DEEL. Z. GEN. B 0V$'«



Overigens plegen , volgens de oüdrte befig-

ten , de duins-cecën van het noorderilrand

van Walcheren 5 voeten boven het gewoon

hoog waterpeil verheven te zijn, thans wor-

den dezelve over het algemeen ruim 5 voe-

ten boven het hoog water , volgens verfchil-

lende waarnemingen op onderfcheidcne tijden

in 1815 gedaan, bevonden: ook zijn dezelve

alzoo waargenomen na de vloeden van %\

December 18 15 en 17 Februarij 18 16, en dus

zijn de duins-teeën onder den horizon geens-

zins ten nadeele veranderd.

</, De duinen volgen natuurlijkerwijze de ver-

andering van derzelver teeën als hunne uiter-

lle grenspalen : maar met het voordeel dat

de teeën der duinen zoo weinig afnemen , in

vergelijking van vorige jaren , en derhalve

zoo veel racerder rust genieten , is tegelijk

dit groot voordeel verbonden , dat dezelve

daar door meer en meer met helm enz. be-

groeijen , en , door kunstmatige ftroo- en

heimplantingen enz. gemakkelijker begroei-

baar te maken zijn , waar door het zoo fcha-

delijk overwaaijen, en achter uit wijken worde

voorgekomen.

e. Eindelijk, wat de afgezaagde paal hoof-

den en derzelver aanhoorige zeeweringen aan-

be*



belangt , daar aan kan men zeggen , clae 2icö

de meeste gunsdge gevolgen opdoen : die

hooi'den toch, op het noordei llrand van PFal"

chereriy welke na de afzaging geen meerder

onderhoud tot derzelver kompiete reparatie

-zouden behoeven dan omüirecks /6a 7000 j

jaarlijks , vereischten bevorens tot derzelver

inftandhouding en jaarïijkfche reparatien, jaaf

door jaar, meer dan de fom van /"24000;-;-

Ja u'eiker geheele herllelling in het laatste jaar'

vóór de afzaging , op de verbazende fora van

ƒ 98 , 477 ; ip : — gefierd werdt. En na dezö

Voormalige jaarlijkfche opoffering van ƒ24000.

hoe waren dan nog die hoofdefl gefield ?

immers altijd nog zoo zwak ert 200 weinig

gefchikt tot refiftentie van eenig aanbelang

,

dat men met iedere hoóge vloed en met iedere

verheffing van een aanwaaijende wind ^ die

flechtshec vermogen van een halven ftorm had',

daaraan irrimer ontgrondingen^ losrukkihgen'^

beroovlngen,en fomcijds fcparatien ondervond,

ten minsten altijd, in een minderen of meerde-

ren graad, aanzienelijke fchade bekwam; altijd

voorloopige voorzieningen moest doen , efi

daar en boven inde laatste tien jaren ribg fteeda

öp eene inkorting derzelve bedacht was : ge-

tuigen zijo daar van zoo vele berigten welke

Ba ond«7



onder de archiven van de Dii*e(5lie vnn Walcïie-»

ren berusten;— terwijl na de af^aging, met al

de verloopene winters enhooge vloeden, geene

van alle die onheilen meer aan dezelve wer-

ken zijn ondervonden, geene nuttelooze voor-

loopige reparatien meer noodig geweest; geene

verliezen van anders zoo vele fchoone en kost-

bare gordingen , gebinren , ankers en palen

befpeurd. Verliezen ! fomtijds zoo aanmer-

kelijk , dal men meermalen aan den zoom der

duinen waar deze hooge paalhoofden gebouwd

ftonden, geheele wrakken derzelve , nog met

gordingen en bouten aan eikanderen gekne-

veld , liggen vond ! en berekent men eens

hoe veel het eiland Schouwen reeds gewon-

nen heeft met de afzaging van het paalhoofd,

aan Westenfchowwen , gaat men na , hoe veel

het opzinken en opwerken des vals wel moet

-^ gekost hebben , die , korr voor de afzaging

van het hoofd , aldaar voorviel , niisfchien

door de fchadelijke neer achter het hoofd, dat

zoo hoog ftond en eene aanmeikelijke diepte

voor zich had , veroorzaakt, en waar voor

men in 't vervolg geene bekommering meer

fchijnt fe moeten voeden ; hoe veel zal dan

het eiland Schowwen in 't vervolg , even ge-

lijk het eiland Walcheren , met de verlaging

van



an derzelver paalwerken op het noorderdrand

wel kunnen befparen ? men kan dus , mijnes

crachtens ,,raetregt: zeggen : dat in de paal-

hoofden zelve , de grootfte gevolgen van der-

zelver verlaging gelegen liggen.

Zoo men nu dit alles nagaat , en in de ge*

volgen duideliik ziet , dat , na de geregelde

afzaging of verlaging der paalhoofden, de on-

derftranden eer aanwinnen dan afnemen , de

natte en drooge ftranden over het algemeen'

niet verlagen , maar vooral zich meer gelijk-

matig , of evenredig onder den horizon aan

de eene of andere zijde der hoofden fchikken,

waar door het ftrand meer regelmatigheid

,

en dus meer refiftentie en betere gefchiktheid

tot aanwiast verkrijgt ; zoo men ziet dat de

duins - teeën over het algemeen zoo weinig

afnemen , en de inwendige bogten vooruit

fchijnen te willen treden, de duinen begroeijen

en niet meer zoo binnenwaards verftuiven

,

waar door vruchtbare landen wierden be-

dorven en ingenomen , en de paalhoofden

zelve meer en meer verlengd en alzoo in kost-

baarheid toenamen ; zoo men weet dat het

gemeene land zulke aanmerkelijke uitgaven in

deszelfs finantien daar bij befpaart en men

«indelijk met die alles wel vergelijkt, de met

6 3 eea



fen woord aangetipte gefteldheid der vorige

^aren, mag men dan niet met grond befluiten

„ tot het verkiezen der lage geregeld afdaleny

„ de, boven de hoog verhevene werken, voor

5, de verbetering en de defenne>der ftranJen,,

^, langs de kusten waar zulks plaats grijpt?"

Maar zoo men bij dit alles nog weet , dar

,

Vóör dat de afz^ging der paalhoofden plaats

had , de ftranden onmerkbaar doch zekerlijk

van lieverlede verlagende en inkortende, gelijl^

«vij hier voren bladz. 17 zagen {* ) , de paalr

hoofden meer en meer boven de ftranden be-

gonnen uit te fteken, en dus aanflootelijker

voorde vloeden en golven wierden; waardoor

de zeeëinden , van die op het noorderftrand

van IFakheren , bijna onmogelijk meer kon-

den worden flaande gehouden , ja fommige

reeds inkortende (f) en andere zich nabij eene

Jiaajtige deftruftie lieten aanzien; dat de dui-

nen, federt het laatfle kapitale hoofd in 1780

op ditflrand is gebouwd, dus federt het llrand

iKet alle deszelfs defenfie- hoofden v/as voor-

zien «

(•) Van daar ook dat het meiland binnen in de hoofden ,

als door hot vulfel bewaard en beveiligd, 2 è 3 voeten hooge.r

Jigt dan de wederzijdfche Stranden ; en van daar de dliptifche ii^-

fcharing dei laagwaterlijn , en de duinsholte tusfchen de hoofden enz.

(I) Onder anderen was de Bruinshtofd , in 1809, reeds mjtet

(f^ wee en e«n balve roeden ^gek«ri ei%



aen , met een doorgaand verlies Tan ruim 3 ,

roeden in de 8 jaren afnamen , mee hoe veel/

te meer regt mag men dan niet komen tot hec

befluit : „ de voorkeur te geven aan lage

„ geregeld afdalende boven de hoog verhe-

3, vene Werken , voor de verbetering en de--

^ fenfie der ftranden."

II. Wij komen tot het 2^^ lid der Vraag: de

zwarigheden en twijfelingen namelijk , die 'er

bij fommigen deswegens nog zouden kunneit

beftaan.

Tegen opgenoemde gevolgen of uitwerkfels

der verlaging van de paalwerken kunnen geene

zwarigheden of twijfelingen wezen ; want

het zijn daadzaken, welke men van de plaats,

zelve, waar de hoofden gebouwd ftaan , ont*

ieend heeft , en aan de echtheid der te berde

gebragte Hukken is geen twijfel; want verre

de meeste derzelve zijn uit de authentique

ftukken, onder de Direélien enz. berustende,

overgenomen: — tegen het befluit, en niet

tegen de gevolgen, konden dus zwarigheden

of .twijfelingen opkomen.

De gelukkige verandering der flranden kan

misfchien deszelfs oorzaak buiten de verla-,

ging der paalhoofden hebben

:

1^4 :^'M^



iSf, "Mïsrch'ien hebben 'er federt de afzaa;ing

cler hoofden meer gunstige , meer landvvindei?

gewaaid voor de aanwinst van het ftrand

,

jJan nadeelige izeewinden (*) ; of

h, IVlisfchien worden thans de ftrandeu, door

eene minder hooge dagelijkfche kolom warers

befpoeld , waar door het afl'Üjtend vermogeiï

.des firooms verminderende, ook de afneming

der ftranden en duinen , en reparaden der wer-

|ien naar evenredigheid verminderen moet ; of

c. Misfchien zijn de vaarwaters voor

^ie ftrondeH in capaciteit verminderd, of in

rog gunstiger ftrekking veranderd , waar door

fchadeJiike aanvallende llroomen pp dezelve

xi]X) gematigd , afgewijzigd of weg genomen ,

en in gustiger aanvalhoeken veranderd , of

eindelijk :

d. ÜVüsfchien heeft de Oceaan, welke deze

fusten befpoelt, federt de afzaging der paal-

hoofden minder hoog gevloeid, en hebben de

iiormen een te geringen graad van hpvigheid

gehad, om de golven dien trap van vermogen

bij te petten, dat zij de werken konden los-

ruk-

f ) Hei is bekend en dcor de ondeiyïndïng op alle ftrandei

Jjeftendig bewezen , dat de landwinden een Strand doen aanwinnen,

jtoo het flechts eenigernia{e voor aanwinst vatbaar is, en Zee- 0$,

op het Strand aanwaaijende winden , hetzelve meer vermageren «

jan «ndci^ins gewoonlijk wordt ondervondei].



r«k1xen en vernielen , de flranden en duinen

teuken , ondermijnen, verwoesten, en der^

zelver beftanddeelen , als eene prooi ontroo-»

vende, met zich naar den afgrond flepen •

Misfchien zeg ik , is eene de;?er vier op-

genoemde bedenkingen , of zijn misfchien
'

wel alle te zamen oorzaak , dat het ftrand , •

federt de afzaging der paalhoofden , of aan*

merkelijk mjnder , of in 't geheel niet meer

wordt afgefleten , de duinen aanmerkeljLjk

minder worden aangevallen of afgenomen en

de paalwerken zelve zoo veel minder be-

fchadigt worden dan bevorens. Deze ren

minste kunnen, naar mijn inzien , de eenige

bedenkingen of twijfelingen zijn, welke te-

gen het voorfchreven befluic , dat zoo zeer

ten voordeele, van de verlaging der paalhoof-

den pleit , kunnen beihan ; dewijl deze

mogelijkheden alle gelegen zijn buiten de

paalhoofden , en dus , indien dezelve in de

daad beftaan , kunnen bewijzen , dat men de

gemelde gunstige gevolgen of niet alleen ,

of in 't geheel niet , aan de verlaging der

paalhoofden toe te fchrijven hebbe ; zoo is

het van aanbelang dezelve te overwegen.

Ter onderzoeking van het eerste point, a»

heb ik de opfomming gemaakt der windftre*

B 5 ken.



ken, zoo a's die driemaal daags, gedurende 21

jaren, even buiten Haarlem zijn waargenomen,

waaruit mij is gebleken, dat men in den laatlien

tijdkring van 7 jaren , bijna even zoo veel zeer-

winden voor de noorderftranden van W.ilche'

ren en Schouwen heeft gehad, als in het ge-

lijk tijdvak van 1795 tot 1801; — hoewel

minder zeewinden dan in het tijdvak van i8os

toe 1808, doch het geen van te weinig aanbe-

lang is , om daar aan eenige medewerking toe

verbetering der ftranden toe te fchrijven.

Uit den hier nevens2;aanden ftaac fub liit.

D. blijkt , dat , over 't geheel , in de vier

laatste jaren , de vloeden telVestkappelle even

zoo hoog of iers hoogcr zijn waargenomen,

dan in een ander tijdvak van 1782 tot 1790;

weshalven ook de zwarigheden deswcgens ge-

teel en al vervallen .

De derde bedenking, point c. verdient mis-

fchien meer aandacht ; doch buiten en be-

halve dat het zeer toevallig zijn zou , datjuist

gelijktijdig met de verlaging der paalhoofden

9Gk de ftroomen voor het noorderftrand enz.

van Schouwen en de zwakke ftroomen voor

h€t noorderfcrand van Walcheren nog zwak-

ter, en de aanval zooveel voordceliger zoude



zijn geworden, moet ik de vrijheid neffleti, wat

de ftranden van IFalcheren aangaat j de aan-

dacht van het Zeeuwsfh Genootfchap te vesti-

gen op het gedeelte ftrands hoven Lijndsfis*

hoofd t waar de drie ftakechoofdjes ftaan, en

Verder oostwaardsj aldaar ondervond men im-

mers tot aan het voorjaar van 1 8 14 toe ^ wan-

neer ook het laatfte dezer ftakethoofdjes ver-

laagd, en met die verlaging geregeld afdalendd

naarde laagwaterlijn verlengd is jgeene gunftigö

Veranderingen ; aldaar gingen de flroomen im-

mers, even als jaren te voren, voon met dff

ftranden af te flijten , ja zeJfs die ta onder»

mijnen, de gierftrooms- en hooge vloeden de

duins- teeën te bereiken en af te nemen, en de

golven de werken te befehadigen , gelijk dU

blijken kan uit de hier achter gevoegde aantee»

keningen der ftormvloeden, op de noor4kus£

van fValcheren ^ fdb litt. E. en uit zoo vele

andere ftukken bij de Directie van dit Eiland^

deswegens voorhanden, welke getuigenis dra-

gen van de fchade aan die ftakethoofdjej

J^Boddaerts-, Nehbens- en Matthijsfenshoofdje')

en aan het wederzijdfche ftrand en duin, zoo

menigvuldig federt de afzaging der kapitale

"hoofden , overkomen.

Maar hoe toevallig zonde het wederom niet

,
wezen I



wezen , dat juist met d© afzaging en lage ver-

lenging van Matthijjenshoofdje enz , ook het

ilrand aldaar wederom zooveel verbeterde, als

jietzelve anderzins van dag tot dag verergerde,

en dat daarvan al wederom oorzaak zou zijn,

eene gelijktijdige gunstige verandering in de

ftroomen , en derzelver aanvalhoeken ! en zoo

was dit het geval met ieder hoofd op het ftrand

van Walcheren en'Schouwen : naar mate men

die van jaar tot jaap afzaagde , verergerde tea

minsten hetftrand niet: almede befpeurde men

dit na de afzaging van betpaalhoofd aan Burght^

op het zuiderflrand vzn Schouwen^ en met Du
Bonshoofd op het zuiderftrand vzwlValcheren;

'ook bij de afgezaagde hoofden voor den West-

kappelfchen dijk , als met het Paspoortshoofd

^

met het ilaket op de ronde Nolle enz. en die

zou ook het geval nog beter met het Souverei-

'nenhoafd zijn geweest, zoo men niet wist dat

het daar aan grenzende, doch met eene andere

rigting in zee uitgaande fteile hooge Klijvers-

.hoofd y zulks belette.— In wien zoude bet na

Jcunnen opkomen , dat ook juist gelijktijdig

daarmede de loop en aanvalhoeken der ftroo-

men ten gunstigften veranderden?

, Maar de rigtingen det vaarwegen en zeegaten

buiten dit Ilrand zijn, volgens al denarigten,

welke ik heb kunnen inwinnen, federt de

laatfce



laatfte jaren ongeveer dezelfde, en de diejJtéa

in dien tijd niec merkbaar veranderd, derhalve

is ook de fnelheid van den ftroom dezelfde

gebleven ; en dus vervalt deze bedenking al-

mede ten eenemale.

Eindelijk is de geopperde bedenking d,

^ Dat het zeewater federt de afzaging der

») paalhoofden tot geringere hoogte gevloeid

—

j, en de ftormen te krachteloos zouden zija

„ geweest, om met grond zijne toeftemming

), te geven , tot het voorfchreven befluit tea

ij vootdeele der afzaging van de paalhoofden"

van meer gewigt dan de vorige ; daar men de-

zelve fomtijds hoort opperen van raenfchen ,,

die , of met de afzaging der paalhoofden , ia

derzelver belang gefnuikt , of door anderen

die bevooroordeeld en aan de oude werkwijze

onzer Vaderen als verflaafd zijnde , alleen om
die reden voorftanders van hooge fteile paai-

hoofdcn zijn , en niet zelden met deze mare

voor den dag komen: „ dat het nog nietge-

„ noeg geftormd heeft , om over de uitwerk-

„ felen der verlaagde paalhoofden met grond

)) te kunnen oordeelen."

Doch wij vermeenen niet alleen overtuigd te

zijn : 1° dat men federt de afzaging der paal-

hoofden
, op de ftranden van Wakheren en



Schouiven wel degeiijk verfcheidene rtorraért^

en daar mede gepaard gaande hooge vloedeii

heci'c gehad, en zulks voor deze Ilranden uic

de erglle llreken, waar van wij er llraks onder

anderen eenige zuilen aanhalen , en wij ver-

trouwen ook in de tweede plaats , dat men

k priori zal kunnen aantoonen , gelijk de on-

dervinding het van achteren bevestigt , dat de

verlaging der paalhoofden , invoege als die

op de flranden van WalcJuren en Schouwen

is gedaan , vooral ook bij ftorm en hooge

vloeden , den meesten dienst voor de defenfie

voor ftrand en duinen daarftelt.

Of was (met betrekking tot het i* point)

de hoogen vloed , met den ftorm van den

26 en 27. Januarij 1809, niet geweldig ge*

roeg voorde Zeeuwfche kusten ? toen men,

onder anderen , op het zuideinde van den

Westkappelfchen Zeedijk , bij het beruchte

Zuidwaartshoofd in het zoo verbazend fterk

gedefendeerd voor -talud van 9 voeten bafis

op een voet hoogte , eene zoodanige ramp

•ontving , dat de drie reijen dwarsftaket mee

gordingen , kespen en vulzel van rijs- en

ileen geheel wierden weg geflagen , en het

lïoofd, tot op de punten der diep ^n^heidö

palen toe, wieidt ontbloot; toen in het

dijks-



'dijksügcfiaam aldaar, een put vSn origèveéf

J50 (chaften grondverïies geflagen wierd, be^

halven de vernieling van zoo vele vierkante

roeden rijs- en fteenberm en kramwerk ; zon-
der te. willen berekenen, het aanmerkelijk

verlies van den vooroever , die van i , 2 en

3 voeten boven laag water, tot 12, 14 a 16
voeten beneden hetzelve v/ierdt weggeflagenï
en toen toch waren Schorers-, miheïmius-
en de Bruinshoofden reeds eenigen tijd afge^

zaagd, en men vernam geene afneming van
het flrand

; oojc bijna niets van den duin aah
die zijde van Domburg. (^
Of was de daarop volgende ftorm van ff Ja-

miarij i8op, toen de golven, vooral oniflreeks

hoog w?tertijd , derwijze woedden, dat raefi

uit het dijksligchaam te JVestkappelle het aan-
'merkelijk verlies leed van ongeveer 800 fchaf-
ten fpecie, niet verfchrikkelijk genoeg? toch
de vloed op het noorderftrand van IF'akheretï^
meer dan tweemaal de hoogte van een gewoon
dooddroom - getij bereikte .

Of was de llorm van den 21 en 22 October

1810

^ (*) Het moet toch feder opmerkelijk voorkomen dnt men vaageen afnen^^n des du^ns ^i] Dornhurg meer hoort, wdke hooij-^e

^J« af^aagd; dnar .u.n weet hoe vcei .c.uclit» .iic .nd.r. al.ijdin HuUiitttn maakte,

\



.ïSiofïiet vermogend genoeg, toen de golve^

alles dreigden te vernielen ; het nog fterkef

gedefendeerde zee -talud van den PFestkappeU
.

fchen dijk , bij het Zuidwaartshoofd, op de-

zelfde plaats van den a6 en 27 Januavij 1809,

nog grooter ramp bekwam, dan ten dien tij-

de ; en de vloed op het noorderftrand van

Walcheren , ten minden de hoogte bercikre

van 7 voeten , boven dcszeifs gewone dage-

Jijkfche verheffing ?

Of was de ftorm uit den westen van den 1 1

en laOctüber i8i3,niethevig genoeg, toen

in 't bijzonder het eiland PFalcheren, overal

zooveel ft-hade bekwam, en het zeewater op

den fFestkappelfchen dijk , en noorderftrand

van Pralcheren, zich 19 voeten boven het ge-

gewoon laagwater verhief?

Doch ik zal ophouden meer ftormvloede»

aan te halen: zie hier achter fub litt. E,

eene aanteekening derzelve, die op de noord-

kust van IValcheren, federt men tsegonnen is

de hooge paalhoofden , op deszelfs noorder-

ftrand, af te zagen, geheersc^t hebben, bij-

zonder ook opgeteekend , om de groote fcha-

den, weike daaruit zijn on fproten ,
en waar-

uit men ten vollen overtuigd zal wezen ,
dac

'er zekerlijk verfcheidenc ftormen en ftorm-

\loe-
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vloeden , tia dien tijd , hebben plaats gehad J

llormvlocdcn die voor de Zeeuwfche zeewe-

ringen in 't algemeen , doch voor de ouafge-

^aa^de paalhoofden in het bijzonder , inzon-"

derheid ook voor die welke toen op het noor-

derltrand nog nier waren afgezaagd^ de na-

deeligfte gevolgen hebben na zich gefleepc.

En welke verliezen hebben de ftranden ea

duinen , waar de hoofden afgezaagd waren ,

met alle deze ftormen en hooge vloeden ge-

leden , in vergelijking van vorige jaren ? in

vergelijking van die jaren toen de ftranden

reeds met alle de hooge werken waren voor-

zien ? welke fchade de afgevraagde paalwer-

ken bekomen , in vergelijking van die welke

dezelve anderzins waarfchijnlijk zouden beko-

men hebben , en vergeleken met die fchade ,

"welke de onafgezaagde hebben ondergaan ?

immers geene : de hoofden en wederzijdfche

bermen fchijnen veel eer tot vaste rotzen

over te gaan , door de begroeijing van aller-

lei fchulpgedierce tusfchen de palen , in de

ftecnen en tuinen :— Zoo zeer zijn die virer-

ken thans in rust ! zoo weinig fchade doen er

nu de anders vernielende golven , en zoo ver-

krijgen dan deze paalhoofden, met derzelver

verlaging als 't ware het dubbeld wederltaHd-

Jli. DEEL. Z. GEN. C tïC*
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t»iedend vermogen van het geen zij te voren

hadden.

De duinen waar de paalhoofden afgezaagd

•waren , zijn, bij alie die ftormvloeden , zoo

«eer beveiligd gebleven als men van de wer-

king der tegenwoordige uit den duin zeewaards

ftrekkende hoofden, op zulke ongelijke en ver»

re afftanden van eikanderen geplaatst, eeniger-

mate verwachten kon.— En zoo de flranden,

op eene enkele plaats , al eenig verlies gele-

den mogten hebben ^het geen echter nimmer

bij dat van vroegere tijden haalt} gelijk dit bij

den vloed van den ii Januarij 1815 en bij en'-

kele andere vloeden, in de wijde vakken we-

derzijds Borsfelens' en Wilhelniiushoo[den

fcheen plaats gehad te hebben, was het dan

nog niet maar een tijdelijk verlies ? lagen de

zanden niet alle aan of even beneden de

kagwaterlijn, vanwaar dezelve, welhaast weder

iwaren opgeworpen, aangeftuifd, en was alzoo

•het fchijnverlies niet vergoed ? dit is ook na-

tuurlijk, want de neêren enz. zijn nu te zwak,

om die ftoffen, welke een geduchte vloed mee

derzelver aanvallende golven al eens van den

'duin en llra.nd naar beneden mogt halen , ver»

der naar den ftroomsweg te kunnen ontvoeren.

En beflisfen nu é^^z^ vloedeo niet genoeg.
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tJ'tri de opgenoemde bedenking weg té nélfïéftf

-ibf moet men eerst eenige jaouarij - vloedeö

(4t j^n"^rij 1808} hebben, waarvan de hisr-

torie in Zeeland geen tweede voorbeeld op-

levert , en die misfchien eens in de duizend

of meerdere jaren voorvalt, om over de goedö

tiitwerkfelen der verlaagde paalhoofden eeni

ïbefluit te kunnen opmaken ? neen voorzeker-^

dewijl ook in dien gevalle de verlaagde hoof-

•den, gelijk die thans zijn, meerder nutzoudeïi

doen dan de hooge lleile paalhoofden , zocr

•als die bevorens op de ftranden zijn ge«*

bouwd. Of is dit niet genoeg uit al heï

Voorgaande op te maken ? laat zich dit niet

al aanrtonds begrijpen uit de befchouwing def

hoofden zelve ?— maar neen — wij wil*

:ien , gelijk wij hier boven zeiden , nog kori'

telijl^ aantconen , dat , vooral ook bij lijdeö

van ftorm en hooge vloeden, de verlaagde paal-

hoofden , in voege als dié op de ftranden vad

Wakheren en Schouwen zijn afgeza:igd , deii

fnecsten dienst doen , om alzoo alle beden-

king , die er immer tegen derzelver verla*

ging mogce kunnen onillaan, weg t« nemeii.

Daar toe is het noodig te weten , ^2^

die hoofden eigenlijk niet zoo zeer zijn afge*

C 3 zaagdf



taagd , als of dezelve ten eenemale vernietigd

waren , en alzoo niet meer beftondcn, gelijk

welligt uit het woord afgezaagd zoude Icunnen

worden befloten; in tegendeel zij zijn flechts

van hoog- tot laag water , door afzaging der

overbodige hoogte , met de natuurlijke hel-

ling van het ftrand geregeld verlaagd , en de

aanftootelijke monftrueuze fteile zijwanden en

koppen van voren weggenomen \ voorts door

gebinten en kespen weder aan eikanderen ver-

bonden, van binnen behoorlijk met rijs-pa,k-

werk en fteen aangevuld , en ter wederzijden

met platte door fteen gedekte rijsbermen voor-

zien , zoo als dezelve op de hier nevensgaande

bijlage fub liet. G. fig. i. duidelijk ftaan afge-

beeld (*) : van gewoon hoogwater tot naar

den duin , zijn dezelve genoegzaam geheel in

hunnen vorigen ftand gebleven.

Welke zijn nu , ten aanzien der werking

van ftroom en golven , de gevolgen van die

verandering ? deze :

I. De

^ •) De afgezaagde paalhoofden op de ftranden van Schouvitn

bebben een' beteren form , dan die van het eiland WaUhtren ^

. daar de beide bermen, aan de buitenziid-jn der palen , even

•fcoog met het vulfel zijn , en het gt'neel een vrij egaleii ver.

heven ronden toog heeft , M aar door die hoofden nader bii dt

form der Hollandfehe werken komen % daa die op het noordsr»

.itxand van Walchirm,

\
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1. De doorgaande langs het flrand ftrij-

k€nde ftroom v/ordt nu van afftand tot afdand

opgekeerd , en dus, even als te voren, in des-

zelfs fchadelijke wrijving geftuit en voorgeko-

luen : dit (laat dus gelijk , als toen de hoo-

ge paalhoofden nog in hun geheel waren:

doch ten

2. De zoo fchadelijke en invretende neê-

ren , die te voren , door opkroppingen van

den ftroom tegen de hooge voorste gedeeltens

der paalhoofden , aan de andere zijde derzelve

wierden veroorzaakt, door de bekende nadee-

lige fteeds verfnellende oradraaijingen rond der-

zelver keppen C*)» ^^^ de eenige weg om h€t

lager water aan de andere zijde aan te vullen

,

en in deszelfs waterpas te herllellen ; deze

neêren en verfnelde ftroom zijn nu met derzel-

ver fchadelijke wrijving , voor en nevens de

paalhoofden grootendeels weg genamen, zoo

dat de ftroom thans, van laag water af naar

boven, in evenredigheid dat dezelve zich door

den vloed in hoogte verheft , bijna geregeld
,

C 3 over

(•) uit deze fteeds verfiicl'.ende otnJraaijingen, om de koppen

Ier hoofden , ontftaat als 't ware ecne golvende beweging van

\ water , bij en tusfcheu de hoofdcti , die , bij de allergimftigfte

flaatfeliike oniftandighedeD eti »flaadi£e wisden , Bimiaer een»

Jreihoogiug der fir«ndea toeliat. *



©ver de hoofden kan heenvlieten , en aan dQ

joodere zijde die werking op de ondergronden

piet meer kan uitoefenen als te voren . (f)

3, De golven , die bevorens tegen de hooge

Ên fteile zijwanden en koppen der hooge paai-

hoofden zulke fchielijke opkeeringen onder-

vonden , en daar door , vooral bij tijden van

florm en hooge vloeden , zulke verfchrikke-

lijke botzingen, woelingen en rameijingen op

de gronden uitoefenden, zoo dat niet zelden de

palen der hoofden tot op de punten toe wier-

den ontbloot en ondermijnd C*)> ondanks de

deienfie- werken en behocdmiddelen daar tegen

van binnen , in en ter wederzijden van de hoof-

iden, uit rijs- en fteenbermen enz. aangelegd»-;

^4e daardoor altijd met de nevensliggende flran-

(den verbazend leden , en niet zelden met lleen

l&n al ten uiterften wierden befchadigd; die na-

jieelige werkingen der golven zijn nu immers',

door

(t) r>e tiitwctkzelen dezer Bcéren ziin duidelijk op ailc dq

Jtrandcn , waur houi-er paalhoofden gebouwd ftaan , aan de infcha»

lirgen der laagwater- lijn, als het fegment eens cirkels, te zien ;

tiOk laten die niet zelden de diiidelijkfle fporen op het natte

firand na ; formeeren er geulen of lage vleijen , en overal eene oo«

gefchikte kust.

(*) Hoe vele voorbeelden daar van hebben de paalhoofden on
|iet noorderftrand van ÏFalcberen , na de ftormen niet opge]Q#

«erd , als: Prinfcnhtcfd ^ Btnfihns ^ £ijlsv4lds ^ d$ Bruiju ^

^iflifluiuttcofatn f epz«|
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<!oor de vermindering der oorzaak , ool^ na«
'

niurlijk in derzelver gevolgen , in die ev^re-

digheid verminderd, als de aanftootende paal-

hoofden in hoogte en fteike verminderd zijn,—

en zouden bijna geheel kunnen voorgekomen

worden , met de tegenwoordige afgezaagde

hoofden die conftructie te geven , waar voor

dezelve vatbaar zijn, en waartoe men bij de

behandeling van het vierde point der Vraag zal

overgaan •

Eindelijk, ten 4% de opperfte of de land-

einden der hoofden, meestal van dezelfde coa-

flructie als te voren zijnde , hebben thans ook

gelijke uitwerkzels als toen , en doen bij hooge

enflormvloeden ,denzelven dienst als voorheen.

Derhalven doen , de verlaagde paalhoofden ,

over 't geheel genomen , volgens deze be-

fchouwing , die door de bedendige ervaring

bevestigd wordt (), ook bij ftorm en onweer

meerderen dienst als bevorens de hooge fteilc

paalhoofden tot beveiliging van ftrand en dui-

nen doen konden , aangezien vooral dan d^

werkingen der neêren en der golven, welke ia

(lormweêr de hoofdrol fpelen, zoo zeer zija

C 4 ver*

(•) Men leze , tes volkomenc ovcnuiBitig duarvan, andermAl

|pt ftuk liu. £.



verminuerd, en de opkroppingen aan deftroom*

zijde tot eene verbazende hoogte , zo,o fchade-

lijk voor ftrand en duin , voorgekomen wordt

;

hier bij komt nog, dat deze hoofden nu door

de verlaging minder dan voorheen, van die

uitwerkzeien te lijden hebben ; bij gevolg ver-

dienen de lage boven de hoog uitftekende wer-

ken voor de verbetering der Zeeuwfche flran-

den-, in alle gevallen^ ook bij ftonn en on--

veer ^ de voorkeur.

Maar even gelijk de verlaagde paalwerken bij

ftorm en onweer, een meerderen dienst doen,

dan de hooge fteile paalhoofden , tot bevei-

liging van flrand en duin, even zoo doen de-

zelve ook , bij beftcndig droog weer, eenen

meerderen dienst tot aanwinst van het drooge

ftrand en ter verhooging van de duins-teeën, ten

opzichte der weldadige zandfluiving, van het

natte ftrand naar boven ; door deze, namelijk,

jninder te belemmeren , en meer te laten over-

waaijen , immers, zoo veel meer als de paal-

Jioofden in hoogte zijn verminderd; zoo dat

ide ftuifzanden op eene nuttelooze plaats, Van

waar dezelve wederom weldra door de golven

wierden aangetast , en door dQZQ en door dea

^room ontvoerd, minder worden opgehouden

^n bewaard j dan te voreu, toen de hoofden

no^f
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nog zoo veel meerdere hoogte hadden : dit ii

onder anderen de reden waarom men thans in"

den zomer zooveel meer ftuifzand aan de duins-

teeën liggen vindt, dan tevoren. Deze zand-

ftuiving is een voordeel voor het drooge ftrand

en de duins-tee zoo gevvigcig , dat men, bij

gemis van ondervinding , er naauwelijks de:

waarde van kan bezeften, daar men, met eene

goede behandeling , naar mijne gedachten, in

Haat is, de verliezen welke de duins- teeën in"

den winter door de hooge vloeden mogten on-

dergaan , in den zomer verreweg ie kunnen

vergoed krijgen, immers op alle zulke plaat-

fen , waar de gewone vloeden een tamelijken

al'ftand van de duins- teeën afblijven , en het

naite ftnmd voor ftuiven vatbaar is, gelijk die

genoegzaam het geval is op het geheele noor-

ikrftrand van Walcheren , met uitzonderinff

der wijde vakken, wederzijds Ólqt Borsfelens

^

Wilhelmius - en Lijndenshoofden.

Alle de opgenoemde voordeden van de

verlaagde paalwerken voor de ftranden , zijn

zoo zeker , dat dezelve van lederen eenvoudi-

gen en opmerkzamen ftrandbewoner worden
toegeftemd, ja van dezulken zelfs, die mee
de verlaging der hooge paalhoofden hun brood

.verloren, gelijk dit genoegzaam hec geval is,*

••<---'" C I met



met iederen inwoner van fVestkappelle , en

men mag zeker zijn , dat , zoo onze voor-

ouderen een middel geweten hadden , om op

Iiec natte ftran-d lage, met een natuurlijk fcrand

geregeld afdalende hoofden te bouwen , zon-

der door de zeewormen befchadigd te zijn , zij

nimmer aan zulke hooge Helle werken op de

zeeftranden hunne goedkeuring , veel min de

voorkeur zouden gegeven hebben ; want met

het Prinfesfenhoofd op het noorderftrand vati

Walcheren namen zij in 1765 eene proef om

een lager paalhoofd daar te Hellen , en het

is genoegzaam bekend , hoe men vervolgens

de betere uicsverkzelen van hetzelve, boven

die der andere hoofden , ook toen reeds aan

èX^ laagte toefch rijvende , daar mede in zijnen

fcbik was ; hier van heb ik de overtuigendfce

bewijzen gevonden in eenige rapporten onder

de Diredie van JValcheren berustende.

Wij zouden hier mede het tweede point der

Vraag voor afgedaan kunnen rekenen , en over.,

gaan tot de behandeling van hec derde point,

jfoo ons intusfchen nog niet eene zwarigheid

was voorgekomen, welke men tegen het afza-

gen en verlagen der hooge fteile paalhoofdeii

konde inbrengen , en fomtijds werkelijk inf

y.m brengt,
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brengt , hier in beftaande : ,, dat , aangezien

fommige der hooge hoofden , op het vlakke,

noorderftrand van Walcheren , eenigc roedea

ver (b. V. 6 a 8 roeden ) in zee , dat is in

het laagwater , zijn vooruitgebouvi^d , en be-

vorens in derzelver hoogen ftand altijd konden^

worden gerepareerd; wijl men daar op de bei-

fteiling langen tijd genoeg konde plaatfen »

alvorens de vloed of golven dien bereikten ^

men thans , na de afzaging der hoofden , nu de

palen dezer voorfce gedeeltens flechts twee.

è drie voeten boven het laagwater uitfteken »

hierop geene ftelling meer tot het inheijca

dier palen , wanneer die eenmaal door dea

zeeworm afgeknaagd , of door ftorravloedea

zijn weg geflagen , gelijk op de hooge hoof-

den , zal kunnen plaatfen , dan flechts voor

ecnen zoo geringen tijd , (ingeval dan nog da

meest altijd gewone branding en deining aan

die kust dit niet belette) dat men ter naau-

wernood de heifceiling geplaatst en wegge-,

weerd zoude kunnen hebben , of de was-

fende vloed zal het werk zijn overvallen ,

ijoo dat eindelijk deze voorfce gedeelten ge-

heel zullen vervallen ; gedeelten intusfchcii

welke toch niet te ontkennen zijn , dat , daar,

0,^ dea kngs J^ oudcrgroiidea ea eveu het
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licucn laagwacer fcrijkenden ftroom opkeeren

en deze alzoo in derzelver fchadelijke wrijvin-

gen beletten , als nuttig voor het fcrand moe-

worden aangemerkt" enz.

Hoe zeer het uit de befchouwing yan al het

oorgaande zich aanftonds laat opmaken, dat

dit gedeeloe van het paalwerk , in deszelfs

fteil verheven ftand , niet zoo nuttig voor

de ondergronden , raaar veeleer fchadelijk aan

dezelve heeft moeten zijn , en ofichoon 'er

niet zoo veel aangelegen ware , al waren de

palen dezer voorfte gedeeltens , door den zee-

worm afgeknaagd, of door de lucht verteerd,

en voor de werkingen der golven , t»f aan-

randingen van het ijs enz. weggeraakt , zoo

men flechts de fceen roezen , of het fondament

der paalhoofdcn door fteenfcortingen enz. on-

derhield ; zoodat er geene openingen of fchjei-

dingen in ontfconden , waardoor de ftroom

zich eene voor het ftrand en het hoofd zel-

ven gevaarliike doorgang baande , moeten wij

echter bekennen , dat dit gedeelte van het

hoofd , nu de ffcroom eenmaal deszelfs loop

daar buiten heeft genomen , voor al deszelfs

formidable fteenrots, die bijna een met fteen

gedekten dam formeert , thans mee de ver-

laging , allezin^is uuccig is , om het afOijten

va*
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van den onderoever voor te komen ; dewijl

de geringe hoogten aldaar geen fchadelijke re-

aftie der golven , en nog fchadelijker werking

der neêren enz. meer kunnen doen ontfcaan;

daar de golven en de ftroom er, bij de minste

verheffing , overheenvliecen , en niet te min-

der de ftrijking van deze , op de ondergron-

den voorgekomen wordt; en dat het derhal-

.ve te wenfchen ware , dat deze voorfte ge-

deelten konden worden onderhouden , en ia

dit door het verval derzelve , gevreesde on-

heil , kende worden voorzien.

Hier toe den weg aan te wijzen , zij mij

vergund te befparen tot de behandeling van

het vierde point der vraag.

Na derhalven aangetoond te hebben , dac

lage boven hooguitftekende werken , voor de

defenfie en verbetering der Zeeuwfche ftran-

den, in alle gevallen de voorkeur verdienen;

vinden wij ons alzoo genaderd , tot het on-

derzoek van het derde point der Vraag van het

Zeeuwsch Genootfchap , namelijk ; „ of d&

,f tegenwoordige aangenomene wijze en con»

-^^ ftru&ie der verlaagde paalhoofden y aan de

9, ftranden van Walcheren en Schouwen KÏet

„ te verkiezen is hoven de aan de Holland'

9> jche kusten gehezigde jicemn hoofden , öf



j^ met peen gedekte rijsdammen , dan of de:&i

y, ïaiUste ook aan de Zeeuwfche firandeh bo-

P, ven de eerste verkieslijk zijn ?

Om in dit onderzoek een geregelden lei-

draad te volgen, zullen wij eerst nagaan de

tegenwoordige aangenomene conftruftie dei*

verlaagde paalwerken aan de flranden van IFal-

cheren en Schouwen , en die vergelijken met

de aan de Hollandfche kusten gebouwde fleenert

hoofden , of met fteen gedekte rijsdammen.

Fig I, op nevensgaande bijlage fub liet. G.

de dwarfche dóorfnede van zoodania: een afse-

aaagd pnalhoofd aantoonende , gelijk dczelvèf

op de ftranden van Walcheren^ op ongeveef

halvervloeds hoogte , gefitueerd zijn , zoa

als hier voren bladz. 36 is gezegd , en fig. 2

de dóorfnede van een met fteen gedekt rijs-

hoofd , op die wijze als dezelve aan de Hol-

landfche kusten gebouwd (laan , aanwijzen-

de (*^ ; is het uit de oppervlakkige inzage

van dezelve gemakkelijk genoeg derzelver on-

der*

() Dit is in allen opzichten waar; behalve de palen ƒ/,• wei-

te de twee rijen van het afgezaagd paalwerli aanduide i , Hdoch

,

zoo het blijken niogt , dat deze palen in de doorgaande rij der

lengte van het hoofd, te digi a«n eikande-en ftonden, (.hoezeer

dit verre weg het geval niei is,) zoo dat dezelve hinderlijk zoudeo

kunnen aijnaan de geregelde bewcrkiiijj vau het rijzen fteeneu hoofd.
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derfcheidene conftructie op te maken , maar

ook uit de onderlinge vergelijking van de-

zelve, laat het zich, dunkt mij, even gemak-

kelijk begrijpen , dat het eerste als nog mee

fteile zijw^anden voorzien , nimmer zoo ge-

•TDakkelijk voor den aanloop van golven eu

llroom kan zijn, noch zoo veel weerfland aaa

dezelve kan bieden , als flaauw opgaande

werken, gelijk de met üeen gedekte rijsdam-

men , zoo dezelve elkandcren anderzins in

fterkte evennaren ; waaruit volgt : dat , die

gelijk gefteld zijnde, de eerste zoo veel eer-

der befchadigd zijn en herftelling zouden be-

hoeven dan de laatfte, en wanneer men in aan-

merking neemt, dat de eigenlijke confcructie

der eerste uit hout is te zamen gefteld, en de

oppervlakte der laatfte uic zvi^are , wel in

eikanderen gevoegde harde noordfche kei- of

doornikfche blaauwe fteenen , wier foorte-

lijke zwaarte tot het eikenhout, waar uit de

paalhoofden zijn te zamen gefteld, is als 2010

tot 929 , dan blijkt hec duidelijk dat deze

laatste

«f oorzaak aouden wezen , dat bet boofd niet als een teza-

men hangend ligchaam moest worden aangemerkt} «aar als door

Üeze palen , in vakken gefcheiden, dan zoude men van oordeel

zijn, dat het noodzakelijk ware 9 van deae palen er ovej' 's bands

é^a of meer uit te trekken , of fieveus de oppeivlakte vao bet

As?td af t9 zagen.



Jaarste foorc van werken ook zoo veel meer

refiftentie en duurzaamheid bezitten.

—

Maar ook met opzigt tot de aanwinst en be-

veiliging der ncvensliggcnde ftranden , zijn da'

ronde met fleen gedekte rijshoofden oneindig

doelmatiger dan de fteile paalwerken , gelijk

inen reeds eenigermate uit het vorige be-

ïiandelde zal gevoelen ; Vvrant toch dv re*

adlie en opkropping der golven tegen de

Jlcile zijwanden der, paalhoofden, die voor de

pevensliggende gronden zoo fchadelijk zijn ,

(bladz. 37.) zal op de tonneronde hoofden

geen plaats hebben , waar de golven en aan-

ilrijkende. ftroom , van lieverlede opgekeerd',

zachtjes op en over loopen, en daur en bo-

ven aan de andere zijde geen vermogen meer

bezittende, om op de ftranden te werken, al-^

daar geene nadeelige overftürfingen en bewe-

gingen kunnen veroorzaken, gelijk zulks mee

de teirenwocrdige conftruclie der paalhoofden

na de afzaging , zich nog altijd in een min-

deren of meerderen graad befpcuren laat; bo-

ven en behalven dat de aanftuiving der zanden

van het natte naar hec drooge ftrand en ver-

volgens naar de duins-tee , veel beter kan

gefchieden over flaauw rond opgaande werken

fJau over fceile paalhoofden die dezelve in hun-



flë Viiigc , zoo die niet boven de horizontale

ïijti van derzelver kruin gefchiedt, opvai^etl

én doofde fteile zijden geen overwaaijen, veel-

min hei overtollen riieer veroorloven, maar die

allen of) noodelooze plaaltfen opkeeren, tot daC

het geJijks de kruinen der palen is opgehoopt^

riieest alle de paalhoofden, op het noordef-

ftrand van Walcheren , leveren , ook na de

afzaging, daar van de bewijzen op : men zag

het ,. onder anderen , aan de westzijden van

Sthorers' en de Bruinshoofden enz. na die

afzaging zelden anders, en hoe noodig zijn

intusfchen niet deze zanden op het drooge

ftrand, en tegen de Duinstee in de holte aarl

de andere zijde dier hoofden ?

Het vermogen der golven en des aanflrij-'

kenden ftrooms, mitsgaders de fehadelijke uit-

werkfelen der neêren voor de ftrandea , dia

nog bij de tegenwoordige paalhoofden , hoe

zeer in een minderen graad , beftaan, zouden

alzoo door tonneronde werken bijna geheel

kunnen worden weggenomen en de zandflui-

vingen tot aanwinst van het drooge ftrand

en tot verhooging van de tee des duins meer

doelmatig nog kunnen gefchieden; ja de regt*

fiandige drukking van het water en der golven

zelve j de laatste foort van werken bij ftorm-

lil DEEL. z. GEN. D vloeden>



vloeden , wanneer de Zeeuwfche zeeweringen,

zoo veel te lijden hebben , een vermogen tot

weerftandbieding inlijvende, (} die de regt-

ftandige paalhoofdcn immer moeten misfen ,

zoude men alzoo kunnen zeggen : dat de ftee-

nen ronde hoofden, boven de tegenwoordige

fceile verlaagde paalhoofdcn op de Zeeuwfche

fcranden , groote voordeelen ten aanzien hun-

ner vorm en zelffcandige deelen hebben , zoo

voor derzelver duurzaamheid, als voor de aan-

winst en bewaring der nevensliggende ftranden.

En hebben zij in de daad groote voordeelen

boven de tegenwoordige confcruclie der ver-

laagde paalhoofdcn, voor de aanwinst en bevei-

liging der ftranden enz., dan hebben zij ook

een gelijk voordcel voor de aanwinst der dui-

nen en een grooter vermogen, om dezelve te

conferveren; dewijl die aanwinst, onmiddelijk

van die der voorliggende ftranden afhangt, het

geen om phyfique reden niet anders zijn kan,

en het geen de beftendige ondervinding aan

onze ftranden dagelijks leert; waarom het

flan ook voor de aanwinst en beveiliging van

den duin genoegzaam zoude zijn , de ftran-

den te verbreeden en aan te hoogcn , zoo

dit

() zie de ïheorie claarvan , Pag. 5$,
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tlit namelijk in zoo verre konde worden gff»

daan , dac de hoogf

niet meer bereikten.

daan , dac de hoogfte vloeden de duinsEeeëa

Maar wij zagen bier voren wel , dat de

ronde vorm der rijs- (leenen hoofden hoven de

tegenwoordige, nog met fteile wanden enkop-

pen voorziene, paalhoofden, ook op de Zeeuw-

fche ftranden verre weg te verkiezen was ^

zoo ten aanzien der meerdere duurzaamheid ^

als voor een doelmaiiger aanwinst van ftrand

en döin ; mitsgaders , dac , alles gelijk ge-

ftel'^' zijnde, een zoodanige vorm veel beter

bedand is tegen de momentflagen der golveir

enz. dan een werk mee fteil opPcaande wan-

den ; — doch, ingewikkeld, dunkt mij, ge-

voelt men dat nu nog deze vraag overfchiets.

©f aan die met (leen gedekte rijshoofden ,

op de Zeeuwiche ftranden gebouwd , waar

/ een zoo groot verfchil tusfchen vloed en eb«

be, in vergelijking van de Hollandfche kus-

ten , plaats hcefc , wel die Iblide conftructie

en die flerkte zouden kunnen gegeven wor*

den , om aldaar genoegzaam bcfland te zijn

tegen de uitwerkfelen van ftormen en ftorm»

vloeden , wanneer de Oceaan met eene bui-

icngevvone kolom waters beladen , de Zeeuw-

D a fchf



fche kusten befpoelt , en de golven , met

«en verbazend watergeweld, onophoudelijk na

eikanderen , op de werken aanftormetide , de

zelve allerwege aanvallen en met eene ge-

teele flooping bedreigen ? of tegen het alles

vernielende ijs, wanneer geduchte ijsfchollen,

met een verfchrikkelijk gedruisch en aanhou-

dende werking opkruijende , de vooruitfte-

kende zeeweringen van onderen tot boven toe

aanranden , om , is het mogelijk, tot in het

ligchaam derzelve door te dringen ? dit ia

voorzeker, zoo het mij toefchijnt, eene ge-

wigtige vraag , welke ons nog overfchiet te

beantwoorden ; eene vraag , die des te meer

verdient te worden overwogen , om dat ons

de bedenking wel eens voorgekomen is », dat

9) de Hollandfche dammen het toch op de

„ Zeeuwfche tusten niet zouden kunnen uit-

9, houden."

Wanneer wij de theorie raadplegen, en na-

gaan de wijze van de werkingen der golven

en van het ijs tegen hellende vlakken , of

fchuinfche werken ( f ) , waar door dezelve

yan trap tot trap worden tegen gegaan en op-

.

ge-

(t) zie nopens dit onderwerp , de bekroonde Verhandeling vaa

ien Heer a. f. goudriaan, in bet JJI. üeel van het Bataafse!.

penooiTebap , te üetteriaa.
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gel(eerd , en derzelver vermogen dus vat»

punt tot punt en niet in eens , gelijk tegen

fteile werken wordt uitgeoefend , behalve

dat de aanbotzing , zoo der golven , als van

het ijs, en de ftroom, op vlakke werken

fchuins gefchiedende , als van a tot h (fig. e

fub lilt. G. ) het grootfte gedeelte van hec

vermogen , zoo der zijdelingfche drukking,

als der aanbotzing, evenredig aan a c of de

cofinus van den hoek a h d vernietigd ,

wordt {§) en het hoofd flechts het vermogen

adoï ch^ evenredig aan den (inus van dien

hoek, te verduren heeft ; daar en boven de

werking ofc" de kracht der golven enz. op

ecne zoo veel grootere vlakte dan bij fleile

werken , in evenredigheid dat de hellende lijn

Jid grooter is daii de lijn e/, verdeeld wor-

dende,

( 5 ) In verondcTflelIing dat a h liet verniogen , en tevens de

ligting uitdrukt , waaiir.ede de golf of ftroom enz. het hoofd

aanvalt: want het vermogen ab ontbindende in twee andere

krachten , da« zal tid ti c b het vermogen uitdrukken , 't welfe

het hoofd van de golven enz. te verduren heeft , terwijl dat der

üjn db ti a c door bet hoofd vernietigd wordt : nu is db C2

* ^ de cofinus des hoeks abt; en a d ot' c b de finus van

denjelfden hoek. AIzoo dan het geheele vermogen do»r « b uit-

<kiikkende, is het verjiietigd verniogen evenredig aan de cofinus,

en het overblijvende of op het hoofd werkende evenredig aan de

fnus van den hoek <• b i. üe halve ciikel omtrek i a l is ujt

^ als niddelpuDt getrokken, em 4it een efi ander 4uideUjkbei4

jfij K zetten.
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dende , ook naar die mate ieder punt zoo veel

minder te liiden heeft ; en men dan daar mede

vergelijkt het weeilland biedend vermogen van

zoodanig een met fteen gedekt rijshoofd van

capaciteit als fig. a fub litt. G; dan ten mins-

ten zoude m.en moeten zeggen, dat deze con-

örudie de meest gefchikte is, om, deel voor

deel , beurteliugs aan alle opgenoemde uit-

werkfelen de meeste refiflcntie te bieden : ja,

wanneer men het wagen durfde , het éen men

het ander onder berekening te brengen (f)»

dan geloof ik , dat men in de meest ongundige.

omftandigheden zelfs, zou moeten zeggen, dac

zoodanig hoofd, zoo het om andere redenen

deze capaciteit niet behoefde, nog veel te over-

bodig was , en , eene betamelijke economie

an 't oog houdende, een noodelooze groot-te-

Jiad, om met de voorfchrevene evenementen

in evenwigt te zijn , ingeval hetzelve name-

lijk uit een wel in elkander verbonden lig-

chaam beftond ; en dit moet men vooronder-

ilellen van een welbewerkten , met fteen

gedekten rijsdam : want de oppervlakte be-

iioort met de harde groote fteenen niet al-

leeff

(t) Voor zoo verre dit voor berekening vatbaar zoude kunne#

ïijn : men weet intusfchcii de onmogeJijklicid daarvan f VIVÉ

^s 2al men b» v, de faelbeid der golf bepaleu {
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leen zoodarjTg te worden bezet , in elkandé-

Ten gepast, aangefloten , en in 't verband ge-

werkt , dat de fteenen zich niet kunnen be-

geven , maar de ganfche verhevenronde op-

pervlakte des dams moet zich tot dat einde

als eene gemakkelijk flaauw op en afdalende

lijii aan de zee aanbieden, in dezervoege, dat

dezelve nergens eene vlakte achter den fteen

kan verkrijgen , era die te kuniien ligren ,

verzetten , of uic deszelfs plaats te verfchui-

ven

.

De ondervinding op de Zeeuwfche ftranden

leert ons ook op die plaacfen , waar de te-

genwoordige afgezaagde paal hoofden reeds

bijna de ligging van met fleen gedekte hoof-

den hebben verkregen , dat dezelve niet alleeii

volkomen alle uitwerkzelen van ftorm enz. we-

derftaan , welke aldaar zedert de afzaging heb-

ben geheerscht , maar dat de losfe op die op-

pervlakte, onregelmatig liggende fteenen, ("ge-

lijk bij de afgezaagde hoofden aan het noor-

derftrand van Walcheren het geval is,) zelfs

zodanig in rust liggen , dat de oppervlakte

en wederzijdfche bermen dier hoofden tusfchen

en over de fteenen heen , door een onnoera-

lijk getal fchelpvisfchen enz reeds digt als aan

eikanderen zijn gegroeid, en het hoofd , als *c

D 4 ware>



^are , tot één zamenhangend ligcbaam is over"

gegaan , gelijk hier voren pag. 33 reeds 19

gelegd : een verfchljnfel dat men vóór dp

üfzaging der hoofden nimmer befpeqrde.

Js daa tegenwoordig reeds zoodanig het

vermogen en de getleldheid dier hoofden ,

op de ZecDwfche ftranden en der bermen

pevens dezelve ; is dit reeds zoodanig op het

jioorderflrand van M'^alch^ren , waar de fteea

Ucchts gelpri^id t en geenszins in eikanderen

gezet, veel min in een zagten ronden toog on-

.der eene geleidelijke oppervlakte is gebragt ,

Jsoe veel meerder vervvachcing zouden wij dam

«iec mogen hebben, van eena conftrucflie ge-»

lijk die der met fteen gedekte rijbhoofden :

hoe veel grootcr eigenfchap zouden die dan

niet bezitten , tot weerllandbieding aan d^

uicweikfeien van ftorrii en hooge vloeden, en

liet geen daar mede gepaart gaat !

Wij vermecnen derhalve , uit het een en

^nder gerusteliik te kunnen afleiden , dat , in-

dien de met fteen gedekte rijshoofden , ook

tO:p de Zeeuwfche ftranden , kunstmatig wier-

den aangelegd , dezelve in hun geheel over-

s/Lofidig vermpgfn, en ieder deel in 't bijzonder

fterkte genoeg zoude bezitten , om de uitwerk-
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fden van flormweer enz. te wederflaan (f )

,

en hoeveel meer dezelve gefchikt zijn , om

ide kvuljing , en aanranding van het ijs te ver-

duren dan mee fteile wanden voorziene paal-

werken , kan, om hier in geene noodelooze

herhalingen te vervallen, worden nagezien iti

de reeds aangehaalde bekroonde Verhandeling

van den Heere a, f. goudriaan, voor-

komende in het XII'- deel van hec Bataafsch

Genootfchap der proefondervindelijke wijsbe-

geerte te Rotterdam.

Bij gevolg moet het eerfte gedeelte van

het derde point der Vraag , namelijk , of de

^tegenwoordig aangenomene wijze van con-

ftruélie der verlaagde Paalwerken op de ftran-

D 3 dea

(t) Een groot voordeel is met den aanleg der ronde Jfteene

hoofden verbonden , ook ten aanzien der begeerde fterkte , welke

men als 't ware zoo veel kan vergrooten als men wil , door

dezelve wederzijds een vlakker beloop te geven , het geen

pien dus naar mate der lokale omftandigüeid enz. bij derzelver aaa»

leg kan regelen : -r— een voordeel , wederom , het welk aan geea

fleile paalboofden kan worden toegekensl. En wanneer er by

«ea geweldige ftorm of anderzins, al eens een' enkele fteen uit het

hoofd mogt fiaan, na het afebben van 't water, vindt men het ma-

teriaal weder aan den voet van '
t werk .• het onderbeud vereischt

dus alleen eenig gering arbeidsloon : gansch anders is het met dé

paalhoofden gelegen ! zwarigheid is er ook bij het nitftaan van ee.-

nige lleenen niet, want daar onder liggen weder bemtlings lagen

brikken en betwind rijswerk; voorzeker vrij wat meer voorziening

dan bij de tegenwoordige op de ftranden liggende rijsbermeaj

^e eo^el uit betiiinicg dcrzeiver vastheid ontleenen moeceu,

/



^eti van Walcheren en Schouwen , boven de

aan de -Hollandfche kusten gebezigde Reenen

hoofden , te verkiezen zijn , negatif , — en

het tweede gedeelte van dac point , of de met

fleen gedekte rijshoofden , namelijk aan ds

Zeeuwfche kusten , boven de tegenwoordige

paalwerken verkieslijk zijn — pofuif wor-

den beantwoord.

Hoe zeer dan de tegenwoordige verlaagde

paalwerken op de Zeeuwfche flranden , niet te

veikiezen zijn, boven dé aan de Hollandfche

leusten gebezigde fteenen hoofden, zijn dezel-

ve echter zeer vatbaar voor verbeteringen ,

en offchoon wij ons , naar aanleiding van het

volgende vierde point der Vraag , konden

verontfchuldigien, die verbeteringen op te ge-

ven ; wijl dat point toch alleen naar dezel-

ve vraagt , ingeval de tegenwoordige aange-

romene conflructie der verlaagde paalwerken

aan de Zeeuwfche flranden , boven de aan de

Hollandfche kusten gebezigde ileene hoofden,

verkieslijk ware , zoo achten wij het echter

ook onzen pligt dezelve hetZeeuwsch Genoot-

fchap der Wetenfchappen mede te deelen ,

om dat het in *t menfchelijk brein toch nim-

ïmer zoude kunnen opkomen , de tegenwoor-

dige werken aan de Zeeuwfche flranden te

we-



R'crcn , en die door geheel nieuwe , gflijk

^e met fleen gedekte rijshoofden aan de Hol-

Jandfche kusten, te doen vervangen; te meer^

om dac deze werken zelfs reeds grootendeels

aan derzelver doei beantw^oorden, en een gC'

fchikten aanleg hebben , om met minder kos-

ten , dun geheeie nieuwe werken , in tonne-

Tonde lleene rijsdammen te worden veranderde

Alvorens echter daartoe over te gaan , moe-

ten wij het Zeeuwsch G^nootfchap hier nog

cenc' belangrijke opmerking mededeelen , die

200 wel betrekking heeft tot het zoo eveii

verhandelde derde point der Vraag en mijne

-dcsvvegens ter nedcrgeflelde gevoelens vol*

komen ftaafr , als de nuttigheid bewijst , om
êe vlerbeteringen op te geven , waar voor de

.tegenwoordige paalwerken op de Zeeuwfche

ftranden vatbaar zijn , hier in bcftaande : dat

het, mijns bedunkens, ztker is, dat zij dia

de afzaging of vei laging der hooge llciJe paa^

hoofJen op de Zeeuwfche ftranden voorfrel*

den, op die wijze als men dezelve nu afge*

2aagd vindt , daar mede tevens de bedoeling

hadden , aan dezelve een zoogenaamden ton^

nerondcn vorm te geven , invoegen als de mex
fteen gedekte rijshoofden op de HolJandfche

kusten hebben; immers.vinden, wjg[ daar vaa

•- ' al»



allerwegen de duidelijkste fporeo, b. v. aa»

de afgezaagde paalhoofden, op het noorder-

ftrand van Walcheren y ajwaar, onder anderen,

aan het fVilhelmius- en de Bruinshoofden^ enz.

eene ronde opberming is gegeven ter weder-

zijden, met een helling van 5 a 6 voeten op

één voet hoogte , toogsgewijze opgaande

,

en die op ongeveer de lengte van half vloed

verflerft of eindigt in een Iteenen berm , mede

rond bijgewerkt ; welke ronde fteencn berm

ialzco afdaalt en zich in de laagwaterlijn ver-

liest.

Het is zekerliik ook van daar, dat men bij de

afzaging de middenrei der palen , in de zoo-

genaamde dubbelhoofden , (uitmakende het

zee- einde der hoofden) 6,8^9 duim hoo-

ger heeft laten Haan dan de paalriien ter

wederzijden; en de aanvulling in het ligchaam

der hoofden allerwege met een ronden toog

van 6,8^9 duim boven de einden heefc

laten bewerken enz. gelijk in fig r. ïvib liet.

G. zigtbaar is.

• Hebben zij nu , die met zoo veel wijsheid

het plan ter afzaging der hooge paalhoofden

op de Zeeuwfche ftranden ontwierpen , der-

zelver tonneronde bewerking ook tevens onder

^et oog gehad, -hoe veel zekerheid geeft dtc

.i^ niet



niet aan mijne oploifing van het derde point

der Vraag , en hoe belangrijk wordt het dan

met, de verbetering op cc fporen, waar voor

dezelve vatbaar zyn ; of, hetgeen heczelfde

is , de wijze aan te toonen , hoedanig en in

hoe verre dezelve in tonneronde met Cteen

gedekte rijshoofJen kunnen worden veran-

derd : hier toe gaan wij dan nu onniiddelijk,

ter voldoening aan het voorgeftelde vierde.

point der Vraag , over.

Fig 2. op bijlage fub litt. G. toont de wij-

ze aan, hoedanig , naar mijn inzien , de fceile

afgezaagde paalhoofden op de Zeeuwfche

ftranden. Cal* fig- 'O ^" "^^' ^x&^Vi gedekte

rijshoofden doelmatig kunnen worden veran-

derd en bewerkt (t>) » ^^ zulks over derzel-

; ver-

(t) In deze figuur» >* de drniping van het hoofd ran rie 1

zijden gi-middclü i vo«t hoogte up 4 »oetcn bajiis : zoo dat de

ronde toog bij e aan de kruin eindigt in een tangent v»n ó : 1

,

«n bij g. met een tangent van 3 J « ; veeüigt zal deze op de

ftrandcn van Zeeland Toldoeode zijn, als men bij hetgeen hieri

voren (pag 53 en 54 is gezegd), nog in aanmerking neemt, dat

«p een met hoofden geregeld tjezet ftrand, de golven nooit dio

werken volmaakt dwars, dat is aiet een hoek van 90^ aanvallen,

«aar altijd een kleiner hoek met de ftiekking derzelve maken,'

waar door dus de helling der zijden van de hoofden met betrek-

king tot den fchuinfcben aanral der golven zoo veel grooten wordt,

Pl ket weerltantóicdeDd veriBogen dcrzelye dus zoo veel racerder

toe-



Yer lengte tot aan de laagwaterlijn toe, met

die hoogte en zachte afdaling van boven zee-

waarts , ah dezelve -thans over 't al^^emeen

hebben , van namelijk 20 voeten (minder of

meerder) horizontaal boven 't laagwacerpeil

aan de landeinden, en eere helling zeewaarts,

van éénen voet verval op 48 a 50 voeten

lengte , regthoekig op de kustlijn gemeten ,

dat is de hootrte tot welke de vloeden met

de noord westelijke llormen zich verheffen ;

op dat in die gevallen dan ook nog de duins-

teeën, zoo veel mogelijk, voor de doorloo-

pende golven enz. zouden bedekt zijn , en

de helling rot aan de laagwatcrlijn van een

natuurlijk afdalend ftrand regelmatig voortga ,

ten einde in flaat te zijn het zand tegen de

ftormvloedcn en de afhaknde zeeën te be»

houden.

Ik zeg tot aan de laagwaterlijn toe, als zijn-

de de natuurlijke grens van den ftroom en van

het ftrand : en aldaar zoude de ronde tooo; of

kop aan het hoofd moeten worden gewerkt,

tot

loeneemt ; deze helling der hoofden hangt echter ook af van

plaatfelijke omftandkhedcn , zoo zal b. v, 4 voeten op den voet

voor de zuidei- en binnengaats Iijigeiide ftrandcn, misf.hien meer-

voldoende zijn . dan 5 voeten , op de uoorder- en aau Je opsne

2ee blodcgelklde kusteu enz.



tot dekking van hetzelve, en, om alle onder-»

mijning voor te komen , zodanig geconfcru-

eerd , dat die , zoo mogelijk , ten minstea

eene helling hebbe gelijk die zijde , welke

tegen de meest heerfchende ftormftreken ge-

keerd ligt , boven en behalve dat dit uit-

terst gedeelte ook nog in eenen ronden berm,
als een kraag van ten minsten 6 voeten breedte

met fteen gedekt zou moeten worden inge-

floten : bij de meeste werken , op het noor-

derftrand van ÏValcheren , zal die toog en
berm dan neerkomen of te niet loopen , op
de resters van het oude hoofd en der weder-

zijdfche bermen ; het geen men bij eene la-

ge voor- of najaars eb gemaklijk zal kun-
nen bewerkftelligen , zonder de , uit hoofde
van de branding aldaar, zoo moeijelijke zin-

king met rijs, zink- of dekftukjes te moetea
beproeven .

—
Van de oude palen, welke daartoe, volgens

het plan, dienstbaar kunnen zijn, bediene men
zich; de andere palen, welke zich als dan nog
voor ^tze^ ronde toog bevinden mogten , wor-
den, 't zij door uitpenzing of door afzaging:

zorgvuldig v/eggeweerd ; men zorge fiechts

door brik- en fteenftortingen CDoornikfche;)
dac er in ^^z^ voorfce gedeelten geene onre-

gel-



gelmatige fctieuren of openinj!:^!! ontftaan ,•

maar dat 'er beftendig een zachte afloop naaf

de ondergronden plaats hebbe ^ f ) : in het

vervolg zal men bij de ontwikkeling van eert

rast fystcma van ftrand en duindeftufie zien,

dat de zoo ver vooruitftekende gedeelten van'

enkele hoofden op de ftranden, waar althans

geene verdieping der ondergronden waargeno-

men worde , geene de minste nuttigheid heb-

ben : -— bij de paalhoofden op de ftrardeni

van Schouwen , zal deze ronde toog en berm

door opzinking moeten worden verkregen",

als hebbende deze hoofden, volgens de laatste

peiling, op de vijf roeden uit derzelver zee-

cinden , van lo toe i8 voeten diepte bene-

den laag water.

Aan die zijden der hoofden , welke tegen

de meest heerfchende ftormftreken gekeerd'

liggen , en uit dien hoofde meer fterkte fchij-

ïien te behoeven dan de andere zijden , zou

eene flaauwere helling kunnen worden ge-

werkt, naar gelang de plaatfelijke gefteldheid

dit mogte vereisfchen ; beftendig in het oog

houdende , de teeën dier hoofden altijd op

een fteunbermtje te laten rusten (zie fig. a»

de

( t ) I^i<^i^ i"^ds is dan d* zwaarigbeid , pag. 43 , 44 ea 4$
{eoppiid , weggeiuimd.



'*^ë letters hk,') daar toe ter genoegzame diepfé

In het ftrand gewerkt, naar mate dat men dodi*

de ondervinding zal zijn geleerd, hoeveel hét

ftrand fomtijds op de eene of andere plaats ^

in de nabijheid van dit hoofd , verloopt , hét

gij hetzelve naar beneden afgehaald , of riaaif

boven opgeftooten wordt , enz.

Het is overigens alzins doelmatig, aan deze

fteunbermen eenige voeten breedte buiten dé

tee van het hoofd te geven , als b, v van g
tot k (zie fig. a litt. G. ) en deze meerdei-ö

breedte ten minften met ééne , over de ge-

heele lengte van het hoofd doorgaande , ri]

zware doornikfche fteen , digt tegen elkati*

deren tusfchen de buitenfle tuinen ge^et, zoo

als de letter s aanwijst , te beballasten ; op

dat ook bij buitengewoon en onvoorzien Ver-

loop van het ftrand , al ging dit zelfs toC

onder den berm toe door , deze fteunbernl

eenige voeten zoude kunnen narekkên , zoö-

der dat het hoofd echter eenig letfel van ver*

zakking of anderzins zoude te vreezen heb*

ben. Voorts wel zorg dragende, voor de goé*

de executie van het werk* en vooral van hec

fteenzettea bijzonder op de meest lijdendö

gedeelten van het hoofd , aan de teeën op'

het fteunbermtje , zoo dat hetzelve een vol-'

111. DEEL, 2. GEN. E doen*



K 66 )-

doenden (leun vinde op het rijswerk en tegen

de rij palen, welke men aldaar, tot (lean der

glooijing en tot verzekering des werks, alvo-

rens digt aan eikanderen zal hebben ingeflagen,

in dier voege als de letters g g figuur 2. (fub

litt. G. } zwiks almede duidelijk aantoonen.

Overigens den (leen op de oppervlakte, over

al in 't verband , en vast tegen eikanderen,

regt op de glooijing gewerkt, met de minst

mogelijke ftopfteenen tusfchen beide, enz.

Eindelijk moeten de landeinden dezer hoof-

den zoodanig in den duin worden ingelaten,

dat eene affcheiding van dien, in allen gevalle,

onmogelijk is : tot dat einde zal het buiten-

beloop des duins , wederzijds het hoofd , ee-

ïiige «>eden lengte , zoo veel de plaatfe-

lijke gefteldheid dit vordert, onder eene be-

hoorlijke helling van 5 voeten op den voet

hoogte moeten worden gevlakt j tot 3 k 4 voe-

ten in het vaste ftrand , en 2. a 3 voeten bo-

ven de hoogte , dien de geduchte vloed van

If januarij 1808 heeft bereikt ; overal der-

wijze gfcftrekt, dat deze afvlakking, zooveel

immers mogelijk is , evenwijdig aan de kust-

lijn gelegen kome , ten einde alzoo meer en

meer de fchadelijke infcharingen der duinen

tusfchea de hoofden weg te nemen , en eene

goe-



goede geregelde {trekking, mitsgaders êeii Va§f

ftandpunc voor dezelve te vericrijgen : terwijl

alsdan^ op deze alzoo gevlakte diiiusdosfering,

een behoorlijken rijzen berm zal moeten wor-

den gelegd, voorts naar vereisch met ftroo eil

riet gevloerd , met haringband aan Walcher*

fche (taken getuind, en onder de Vilvoordfchö

fteeft zal m.oeten worden gezet; alles in dier-

voege als het noorderfland van IValcherett

daarvan reeds de voorbeelden oplevert ^ aan da

anders zoo aangevallene en bij het leggen de-

zer bermen reeds zoo kritiek gewordene pun-

ten , als de noordzijde van het de Bruinshoofd-

en wederzijds Perreshoofd , enz., dewelka

alle zoo zeer aan de verwachting voldoen.

Intusfehen wel zorg dragende , dat, langs ds

teeën dezer bermen in het kielfpit , even als

Van de bewerking van het hoofd is gezegd,

eene kloeke rij perkoenpalen worde ingella*

gen , of ook wel een fteunbermtje gelegd ,

€n de einden van die bermen eenige voeten

diep in de helling der duinen ingelaten , al-

daar voorzien worden met 2^3 Itevige op

en neergaande rijen perkoenpalen, ofwel ten

jninste eene halve roede breedte gedekt en be-

ballast met twee a drie op en neergaande rijetl

«ware Doornikfche fteen ; ten einde de berm

L s bij



bij onvoorziene ondermlining ftaande blijve ^

of door hec gewigt der fteenen neder worde ge-

drukt C*^; zonder deze voorzorgen, zou het

werk altijd in gevaar zijn , wanneer zeer boo-

ge vloeden tegen de duinen worden opgertu«vd#

en de nevens den berm gelegene duinshelling

eenige voeten diep wierd weggehaald, of het

ftrand aldaar tot onder den berm uitgefchuurd,

als wanneer de golven zich weldra achter den

berm zouden voegen , dien opbreken , en ein-

delijk eene affcheiding van het duin en hec

hoofd te weeg brengen.

Misfchien echter kunnen deze duinsverfter-

kirgen, op het noordcrftrand van het Eiland

Walcheren ^nogveXe wijzigingen tot verminde-

ringvan kosten ondergaan : onder anderen zoude

aan de vlocdzijde der hoofden , waar de dui-

fien zoo ver vooruiifteken, en breedte genoeg

ach-
1

() wij zouden het overbodig ackten, indien men voor At

flrantlen van Walchertn en Schouwen , zulke kostbare fteenen glooir

jingen wilde daaiftellen, als men aan Kttwyk en elders vindt; de»

wijl de ondervinding reeds heeft geleerd, dat de meeste dier ber»

men , vooral aan het noorderftrand van IfalchereK . in weinige ja-

ren zoodanig onder het zand zullen zijn geftoven , dat er voortaan

,

eenige plaaifen uitgezonderd, geene of weinige reparatie meer aaS

zal behoeven te gefchieden : de berm aan de Bruintboofd
^ gelegd

in 't jaar 1809, van voren op het llgchaam van den duin, in den

bijna ergften hoek des ftrands , heeft federt nog geene reparatie

^oodig gehad , en zai die misi'cbiea in lange oiec behoeveo.



tchter zich hebben , naar mljtie gedachten ,

eene dergelijke bewerking alleen in zoo verre

moeten worden gedaan , als gpnoegzaam ig

om den berm van de oosc- of ebzijde mitï of

meer regc , of daar aan evenwijdig doortrek-

kende, zoo diep in het ligchaam van den duin

in te laten, als tot waar men denkt dat de

golven nimmer zullen kunnen doordringen ,

?ie bij voorbeeld de geflippelde lijnen, op t!e

platte grondteekening van het noorderllirand

van Haakkeren , fub litt. F. wederzijds d&

Vr 'teildshoofd-^ waar n o den berm aan de eb-

of infcharende zijde des duins verbeeldt , en

/ m die aan de west- of vloedzij de ; welke

laatste ahoo ver genoeg binnen in het ligchaam'

van den duin ligt , om nimmerweêr , bui-

ten afnemingen die na de afzaging geen voor-

beeld hebben , noch door de golven, over de

hoofden van de zijde f», noch door die vanden

kant / te worden aangerand . — Trouwens de

zanden voor dezen berm en deszeüfs verlens;-

de gelegen , zullen , door de fchuinfche lig-

ging der hoofden , genoegzaam bewaard wor-

den ; en wierden die al eens tot nabij of zelfs

tot tegen den berm lm ontroofd, de fchuinfche

ftand die deze hoofden hebben, om in defcher*

pe hoeken de Iluifzanden aan de vloedzijde

E 3 op,



©p te vangen, zal dat verlies weldra weder

aanvullen.

Dan alleen zal hier de onmiddelijke be-

fcherming vooraan noodzakelijk worden, wan-

neer de , aan de andere zijde der hoofden

zich bevindende , infcharingen der duinen 9

insgelijks tot zoo verre naar voren mogten

kunnen worden aangewonnen en vooruitge

bragt.— Voor de zwakke duinen achter de paal-

hoofden op het noorderftrand van het Eiland

Schouwen^ zou misfchien een berm langs de

tee der duinen , van het eene tot het andere

hoofd niet ongepast zijn , om dezelve voor

alle verliezen tegen de golven te dekken, het

geen .toch gtcc.e uit den duin zeewaards

llrekkeade hoofden kunnen doen , ten zij de-

.^jelve eene zoodanige verhooging van het Urand

konden te weeg brengen , dat de hoogfte

ftormvloeden de duinsteeën niet meer kon-

den bereiken.

Dit zijn alzoo de verbeteringen, waarvoor

de paalwerken op de Zeeuwlche ftranden, wat

de form van conflruclie belangt, nog vatbaar

blijven, tot eene doelmatiger aanwinst en be-

waring van ftrand en duin , en tevens voor het

onheil van den paalworm , die voor het be«

fl:aan der voorfte gedeelten van de tegenwoor»

^igg afgezaagde paalwerken , 200 die niet op



3e verklaarde wijze met fteen wofden gedekt,

verderfelijke gevolgen moet na zich flepen.

Nu fchiec ons nog over, ter beantwoording

van het vijfde point der Vraag, aan te toonen

hoedanig de coaftruélie der fteenen hoofden

aan de Zeeuwfche ftranden zal moeren zijn ,

naar aanleiding van het befluit op het derde

point der Vraag genomen , dat namelijk , de

aan de Hollandfche kusten gebezigde fieenen

hoofden , boven de tegenwoordig aangeno»

mene conftruélie der verlaagde paalwerken ,

aan de (Iranden van Walcheren en Schouwen^

te verkiezen zijn, enz.

Die conitruftie kan geene andere zijn , dan

de met fteen gedekte rijshoofden , 200 als de-

zelve aan de Hollandfche kusten ftaan ge-

bouwd , en gelijk fig. a , fub litt. G. aantoont

;

gewerkt volgens de kunstmatigfte en flevig-

fte wijze , Zeeuwfche zeeweringen waardig ;

met deugdzame materialen , door de kundig-

fte manfchappen ; met deze voorzorgen , dac

altijd van voren aan de koppen , of zeeëinden

der hoofden , eene zeer vlakke afdaling naar

beneden , en aan die zijden der hoofden , wel-

ke tegen den hevigften ftroom en tegen de

»eest heerfchcHide flormftrekeu gekeerd lig-

E 4 gen.



gen , is 't noodig, meerder helling dan aan de

andere zijde worde gegeven , ten minsren aan

die zijde de diepfte infponding van het fteunn

bermtje gefchiede , de zorgvuld'igfte bewer-

liing en verzekering aan de tee gegeven , en

de doelmatigUe vereeniging en inlating in hec

ligchaara van den duin , worde bewerkt ; de

buiten dosfering van den duin het verste van

het hoofd ,endiepflein hetflrand, met den berm

worde verfterkt, op die wijze als hier boven

van de verbetering der afgezaagde paalwerken

is gezegd : het hoofd van boven rond , aan

den duin gefloten , om voor de golven geen

fchadelijke hoeken veil te geven , en voorts

van achteren eenigzins hooger als de onder-

vinding ter dier plaatfen zal hebben geleerd,

dat de gewoone llormvloeden reiken ; voor

"hec overige naar het natte ftrand afdalende ,

naar mate van het drooge itrand , dat men be-

werkt, en tracht te verkrijgen; en verder van

daar langs het natte ftrand , naar de laagwa*

terlijn , egaal afdalende in eene zagte helling ,

geregeld naar de natuurlijke ligging van dat

flirand, zoodanig als men met deze bewerking

hoogstwaarfchijnlijk zal kunnen verkriigen ,

ien op die plaats voor het behoud van den

duin ?ïil behoeven, Peeze helling van het

feoofd 2



hoofd , over deszelfs oppervlakte , behoort

^00 ver doorgetrokken te worden , dat dezeive

van voren niet meer hoogte boven het laag-

waterpeil behoude danflechts al;, of op het mees-

te 3 voeten , want zij zonde toch het doel

misfen , ingeval dezelve van voren , aan de

laagwaterlijn hooger bleef ftaan ; dewijl men

dan wederom allengskens de fchadelijke nêeren

zoude doea geboren worden , en met deze

de nadeelige uitwerkfelen derzelve aan .de wem

derzij dfche llranden.

Eindelijk moet de kop of ronde toog, voor

•gan het hoofd, tegen alle ondermijningen vaii

den ftroom en der golven wel worden bevei-

ligd, 't zij door het Horten van brik- en Door-

nikfche (leen als anderzins , nadat alvorens de

grond door platte baard- of rijs-zinkwerkjes

zal zijn afgedekt.

Zoo zoude dan, naar mijne bekrompene in-

zigten , de conftruflie der lleenen hoofden

aan de Zeeuwfche ilranden , moeten zijn , en

hier mede zoude ik dan ook aan de Vraag:

van het Zeeuwsqh Genootfchap , njiar mijne

zwakke pogingen hebben voldaan , zoo ik in*

de zesde plaats nog niet wilde betoogen , dac

de adu^ie uit: den duin ftrekkende hoofden ,

E 5 op



«p de ftranden van Walcheren en Schouwen^

niet kunnen beletten , dat de golven bij bui-

tengewone ftormvloeden, de duinen bereiken,

en die min of meer bcfchadigen : waar uit de

reden verklaard zal worden , dat , ondanks de

afzaging of verbetering der paalhoofden , de

duinen echter voor zulke vloeden , nog niet

kunnen worden gerekend, ten eenemale tegen

afneming beveiligd te zijn , gelijk ook de

ondervinding heeft doen zien.

Tot dat einde moet ik flechts de vrijheid

nemen het Zeeuwsch Genootfchap te wijzen

naar de bijgevoegde kaart , fub litt. F. en

aldaar nader tot de wijde vakken tusfchen de

paalhoofden;— hoe zal, b.v. alsereenige aan-

landige wind waait, het Schorershoofd in (laat

zijn het vak tusfchen hetzelve en IVilhelmiuS'

hoofd te dekken ? Hoe wederom JVilhelmius^'

hoofd dat tusfchen Schorers en Lijndenshoof'

den? enz. Als er nu een westenwind, waait in

de rigting van ah^\i> het toch duidelijk genoeg

dat Schorershoofd geene verdere werking kan

doen , en het duin tegen de golven eenshoogen

vloeds niet verder kan dekken , dan op zijn meest

tot c ; even zoo h^i l-Fllhelmiushoofd niet ver-

der dan tot d, terwijl als dan de duinen van c

toe Wtlhdmius'^ en van d tot Lijndenshoofd^

open
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open gaats , zonder de minste befcherming
,

'

blootgefteld liggen aan de aanvallen der golven,

en het verftuiven door de winden. Waait er een

noor'denwind, en bereikt de vloed de duins-

teeën, zoo vinden deze wederom van het U^il-

helmiushoofd geene verdere befcherming, dan

op het meest tot e^ en van het Lijndenshoofd.

niet verder dan tot/, bligvende als dan het duin

van e tot Sch&rers-, en van /tot Wilhelmius-

hoofde volkomen aan zich zelven overgelaten»

almede een fpel der golven en der winden.

Waait de wind regtflreeks op het llrand in

de rigting der hoofden , en bereikt de vloed

de teeën der duinen , zoo is het duideJijk dat

de hoofden, de duinen tegen de golven, langs

het geheele flrand heen , nog mindere of bijna

geene befcherming verkenen, maar deze aller-

wege aan hun noodlot overlaten; en dit is

juist het geval met de erglle ftormen , die

het boogfte water aan de kusten voeren , ge-

Jijk die zijn van bijna het westen af, tot bij-

na het noorden toe ; moet men zich nu wel

verwonderen , dat de duinen , met al de ver-

betering aan de tegenwoordige hoofden , niet

Kunnen geacht worden volkomen beveiligd

te zijn tegen alle afneming , daar derzeiver

teeën doorgaans niet hooger dan 5 voeten bo-

vea



en het gewoon hoogwaterpeil liggen ? iede-

ren vloed dus, hooger dan ii H- 5 voeten rij-

zende, en aangedreven wordende door een wind

boven hec westen en niet hooger dan hec

noorden , mocc het duin , wiens buitenhelling

ongedekt door eenige defenlie , en flechts met

iJ ofuiterlijk 2 voeten op den voet helling ligc,

wiskundig doen afnemen , gelijk dit oiok alzoo

na iederen zoo hoogen vloed bevonden wordt:

't is daarom dat ik , pag. 70 , de zwakke dui-

nen , welke geene zanden meer kunnen misfen

,

met een berm tegen de golven wilde dekken

;

en die duins gedeelten pag. 6"/, enz. op eene

gelijke wijze wilde beveiligen , om het ont-

wortelen van derzelver hoofden voor te ko-

men; immers tot zoo lang dat het ftrand, door

eene goede werking der hoofden , kan gezegd

worden genoegzaam te zijn verhoogd ea ver-

breed, zoodat geen vloed meer den duin kan be-

reiken. Maar dit zal men veelligt nimmer kun-

nen verwachten in zulke wijde vakken , ge-

li'k onder anderen , wederzijds Borftlens- en

Wilhehniushoofden , waar de werking van hec

eene hoofd nimmer tot die van het andere

reiken kan , maar veelligt altijd een zeker

gedeelte zal blijven blootgefleld; van daar, dat

de llrandea in die vakken zigh ook alcljd min-

der
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der gunstig vertoonen dan elders , en dat mert

er de duinen wel het meesc vindt achterai£

geweken.

Om deze reden zullen daar wel de eerfle

plaatfen mogen zijn, waar men nieuwe hoof-

den zal behooren aan te leggen. En in de daad

ook dan eerst, als men zich nog een hoofd
tusfchen Prinfesfen- en Borfdens-, en wijders

nog twee andere , aan wederzijden Wilhsl-

miushoofd voorftelt, dan eerst zal men kunnen
zeggen , dat het noorderftrand van Walcherm
nog maar flechts eenigermate geregeld is «re-

defendeerd, zoo veel dit , behoudens de on-
doelmatige ligting der hoofden, mogelijk is.

Eindelijk wilde ik, ten zevenden, na al het
aangevoerde

, ^qzq verhandeling befluiten mee
eene voordragt over de wijze» hoedanig men,
op de doelmatiglte en minstkostbare wijze,*
een Zeeuwsch ftrand en duin

, gelijk die van"

Walcheren en Schouwen , tegen de afflijting

der ftroomen' en den aanval der golven , naar
een vast fystematisch plan , behoorde te de-
fenderen: eensdeels, om dat daar mede des te
beter de gebreken van de vorige en nog tegen-
woordige bellaande flrand en duin-defenfien,'»
vooral van ^^tU\^xid.W.akheren^m het 002'

zul--



«uilen vallen , en des re beter zal begrepen Woe-

den waarom dezelve, na de afzaging, met nog

betere refultaten , ^-"an wij hier voren hebhen

gevonden , ten aanzien van ket verhoogen en

verbreeden van het llrand, hebben opgeleverd,

ncch immer zullen kunnen opleveren ; — en

anderdeels , op dat men in 't vervolg eeni-

germate eene aanwijzing moge hebben bij het

aanleggen van nieuwe werken van dezen aard,

en de gebreken der vorige des te zorgvul-

diger worden vermeden ; daartoe zal het ge-

noeg zijn, de volgende algemeene aanmerkin-

gen en regels ter neder te Hellen (*^.

Alvorens echter moet men aanmerken, dat,

als men lana-s den zuid- en noordkant van het

Eiland Wakheren heen gaat , en een aan-

dachcigen en opmerkzamen blik op de paal-

hoofden werpt, men verbaasd moet ftaan, over

de wijze van Hrand- en oever-defenfien, welke

men met het uitbrengen dier werken, heeft ge-

tracht daar te (lellen : daar dezelve zoo onre-

gelmatig, zonder eenig vast plan , zijn aange-

legd , zoo dat dezelve met de kust en met

de

{•} Tot de befchrijying van dit vast fystematisch plan, heeft

de lectuur der ^«y/i«^e , zur bydraulifcben ^rchitectur van R e i tl-

hard VVoltmann, Directsr dtr ufer- uud wusftr bou-.vwerkê^

in iJamb. enz., (zie deszelfs vierter band feite aS en volg.y m^
aanleiding gegeven.



-C 79 )-

de (Iroomen , welke ongeveer parallel met de

kust loopen , dan eens een fcherpen , onmid-

delijk daarna een ftompen , en dan wederom

een meer regten hoek maken , de eene veel

langer dan de andere in zee zich uicflrekc

,

fommige nabij , en andere wederom op eenen

verren aflland va» eikanderen geplaatst zijn \

het eene met betrekking tot een horizontale

lijn, lager dan het andere , zomtijds ook al

van boven aan het duin , lager dan het vol-

gende gedeelte zeewaards. (§)
Niï is de vraag : of het wel anders kan,

dat zij geene betere refultaten tot aanwinst van

ftrand en duin , uitbrengen, dan zij tot heden

hebben gedaan , vooral als men daarbij des-

zelfs hooge en fteilflaande wanden in aan-

merking neemt ? of het wel anders kan , of

de ftroomen en golven , zoo ongelijkmatig op-

gekeerd, en zoo onregelmatig in hunnen loop

en wrijving geftuit , moesten wel, hier onge-

Ifjke opkropping en vertraging, daar wederom

verfnellingen , draaijingen, of nêeren en fchu-

rin-

( S ) De paalhoofden op het noorderftrand van Sthotiwetf , heb-

ben niet die onregelmatigheid als die van ff^alcberett: het is waar, z^
hebben verfchillende lengten , en zijn op onderfcheidene afstanden

van elkanderen geplaatst , doch meest met ééne rigtmg uit het

duin zeewaards, ook hadden ze voor de afzaging geene meerdere
hoogte boven 't ftrand dan van 6 tot 8 voeten } die vau Wdlebtrea
rnsea van lo, 23, en meerdere voeteih



ïingen veroorzaken, welker fchadelijke gevol-

gen zich, helaas! zoo duidelijk aan de on-

gelijke afnemingen en inlcharingen der oever^

en duinen laten bemerken.

Men moet derhalve, bij den aanleg van nieü'»

tve M^erken tot het defenderen van een ftrand

tegen de affliitende Uroomen , en zelfs bij dé

verbeteringen der tegenwoordige hoofden, zich

daar op toe leggen , om een geregeld plan

van defenfie te volgen ^ en onafgebroken voort-

te zetten , zoodanig als de theorie van ftrand*

defenfie , op de ondervinding rustende , aan de

hand geeft, en hetgeen niet twijfelachtig zijrt

ian, zoo men het volgende overweegt:

De hoofden moeten , zullen dezelve aan het

oogmerk voldoen , deze algemeene eigenfchap

h-:bhen : dat ze met eikanderen onderling hes

firand tegen de afslijtende Jlroomen , enz. be^

ytiligen ; en daartoe moeten dezelve , in de

eerste plaats , op gefchikte afftanden van ei-

kanderen ftaan , zoo dat het eene hoofd het

andere in de opkeering van den ftroom ver-

vangt , zonder dat deze tusfchen beiden gele-

genheid verkrijgen kunne, met den voorbij-

vlietenden flroora deszelfs fnelheid te vernieu-

wen, of lange wecrkeerende kringen of nêeren

achter of tusfcben de hoofden te vormen :

—

het
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bet water moet dus cusfchen de hoofden op het

flrand, door eene zachte zijdelingfche afvloei-

jing van den llroom te gelijk , of ook in even-

redigheid mee deze, trapsgewijs over de hoof-

•dcn heen, (en daartoe kunnen wederom geene

rfnderc dan zach: afdalende tonneronde werkea

dienen, 3 zich verheffen : hier toe is het al-

wederom in de tweede plaats noodig , dae de

hoofden eene/ lei flrekking Zt^i'^i??;, wijl anders-

het eene hoofd het andere tegenwerkt ; en

daar toe moet de voordeeliglle hoek in de

natuur worden uitgekozen , want er kan zoo-

danige maar één zijn ; en in de derde plaats,

dat de hoofden, uit de kustlijn allen even lang

zijn ; en eindelijk ten vierden : dat dezelve

uit de laagwaterlijn met dezelfde hoogte in de^

Xelfde heLing naar boven opgaan , zoo dac

de hoofden ook op ieder punt , evenwijdig'

aan de kust , met den vloed te gelijk onder»

vloeijen , of met de eb te gelijk droog vallen,

zoo dat er lleeds op dezelfde algemeene, over-

langfche dooifnede van het Itrand , dezelfde

werking op den ftroom , enz plaats hebbe. •

' Betrekkelijk het eerste, de afstanden waar

bp de paaihoofden vtn eikanderen moeten

ftaan ; deze zijn afhankelijk :

' a. Van de lengten der hoofden zq\sq^ , eu

iili DEEL. Z. GEN. - £^ II, Vuö



• ^. Van de plaatfelijke om Handigheden,

Van de lengten der hoofden : het is toch

duidelijk , dat , hoe korter deze zijn , des te

enger de kring hunner werking moet wezen,

en hoe langer de hoofden zijn , over des te

grootere iiitgeftrektheid derzelver werking op

den droom enz moet worden vooronderlteld.

Fan de plaatfelijke omflandigheden; immers

waar de diepten het grootst , de ondergron-

den beneden laagwater het ileilst , het ftrand

het laagst en fmalst zijn en de ftroom het

fterkst en meest afflijt, daar moeten noodwen-

dig de hoofden nader bij eikanderen worden

gebouwd , dan op lokalen waar het tegenover-

geftelde ftand grijpt.

Intusfchen zullen de hoofden over 't alge-

meen, op de Zeeuwfche (Iranden zekerlijk niet

verder van eikanderen verwijderd mogen zijn

dan 1 of uiterlijk i| maal de lengte der hoof-

den zelve. Verder van eikanderen afgelegen ,

heeft de ondervinding geleerd , dat zij onder-

ling niet genoegzaam voor het tusfchen gele-

gen ftrand werken konden.

Ten tweeden: De hoofden moeten eener-

lei flrekking zeewaards hebben , en deze

moet , naar mijne gedachten en op het voor-

i)eeld van andere oorden buiten Zeeland ,

waar



watir zulks, bij ongeveer parallel aan de oevers

Icopende ftroomen , met den gewenschten uit-

flag is gedaan , met een regten hoek uit de ku:iC

ieewaards zijn; daar door zullen dezelve ecne

gelijke uitwerking op de flroomen van vloed

en ebbe doen, zonder deze noodeloos te ver-

fterken , gelijk dit het geval der tegenwoor-

dige fchufnfche uitftekende paalhoofden aaa

het Eiland Walcheren is , en zonder gene we-

derom nutteloos op te vangen, ofongelijke aan-

botzingen der ftroomen te veroorzaken, die v/c-

derom op fommige punten aanleiding tot ver-

fnellingen , draaijingen en neêren geven, rt

daar door een ongelijkmatig ilrand en met ec:i

onregelmatig firand wederom cene onregel-

niatige duinstéé enz. met alle de daarmede-

gepaard gr.ande nadeelen vormen ; of het

éene gedeelte ftrands tusfchen de hoofden b^

ftormvloeden en aanloopcnde golven , meer

blootftellen of befchcrmen en dekken, djinhct

andere. En behalve dat, met een regten hoek
uit de kust zeewaards, de hoofden minder lan,''

behoeven te zijn , om een zeker gedeelte ftrandi

tè feeflaan, dm met een fchuinfchen hoek, en

dus een regte ook ten aanzien eener welbere-

kendé ceconomie, aanprijzenswaardig is, leerc

dij ondervinding ook aan de Zccuwfche flran-

t 2 dca



den ten aanzien van die werken , welke meet

dan andere regt uit den wal ftrekken, dat deze

het meest aan derzelver oogmerk voldoen; wanc

hoe weldadig de verlaging en de ronde opber-

ming der zijden van de Bruins- en Schorers-

hoofden enz. op het noorderftrand van Walche'

ren ^ ook voor het llrand, in derzelver gevolgen

zijn mogen, befpeurt men genoegzaam altijd

aan en even boven de laagwaterlijn , rondom

de punten g g (zie de kaart van dat flrand)

cene vermagering, eene afflijting van hetftrand,

en ondermijning van den rijzenberm , om dat

al de afvloeijende waterdeelen van de drie-

hoeken g h i langs de punten ^^ naar beneden

ontlasten , en vlietende, 't zij met den natuur-

lijken afloop der eb, of met de neerhaling der

golven , of wel met den toch altijd langs hee

ftrand heenftrijkenden vloedftroom , die door

de hoofden opgekeerd , zich om derzelver

buiteneinden wil ontlasten . om het waterpa»

aan de andere zijden der hoofden , re helpen

herftellen , hier immer hunne vereenigde wrij-

ving pefenen ; terwijl insgelijks de andere

ftrandgedeeiten bij k k doorgaans almede het

zwaklle worden bevonden, door derzelver open-

gaatfche blootligging aan de golven, en den

ophetfl:rand aanvioeijcnden vlocdilroom; waar

tan



van de nadeeli ge gevolgen zich, vooral na har-

de zeewinden en ftorraweêr, openbaren, wan-

neer het warer een meerderen aandrang w het

afflijcen der ftranden enz. heeft gehil; daaraan.

is het almede gedeelrelijk toe te fcbiljven, dat

het ftrand hier 200 veel lager lig: dan andere

ftrandgedeeken , en dat men er den duinvoet

zoo veel meer achterwaards gelegen vio'^t.

Alle welke nadeelen voorgekomen worden,

door eene , uit de kust regthoekige rigcing

4er hoofden.

De hoofden moeren in de derde plaats uit

de kustlijn allen even lang zijn , dan zullen

dezelve ook gelijkelijk met eikanderen deltroo-

men uit den wal houden , en nergens door

een vooruitftekend gedeelte eens hoofds noo-

deloos opkroppen, of waar de hoofden vVq-

derom korter dan andere zijn , aanleiding tot*

nieuwe verfnelling aan den over het ftrand'

vlietenden ftroom geven, waardoor anders al--

wederom meer afflijting en onregelmatighe-

den, in derzelver werkingen zouden ontftaan,

geheel llrijdig met de algemeene regels van.,

een behoorlijk geregeld fystema van ftrand- en

4uin-defenfie,

- Fa -^ pa;



De lengte der hoofden zelf is wederom af-

hankelijk :

a. Van de grenzen der ftroomen , wijl men

cicze , in f e wegen welke dezelve zich een-

maal hebban gebaand , en die vooïonderlteld

iTioeren worden te zijn, gelijk de ftroom die

gaarne aanneemt, zoo die niet om andere rede-

nen volftrekt, en nooit dan zéér regeima;ig,

moeren worden aangetast, (*} nimmer noo-

deloos moet hinderen , wijl daardoor we-

derom onregelmatigheden in de ondergronden

worden geboren, die aanleiding geven tot eene

«nregelmatige kust, en fomtijds tot fchadcflijke

aanvallen desflrooms, op nabij gelegene oevers

en werken : deze grenzen zijn hier de alge-

meene lijnen van het laagfte laag water.

b> Van de i^atimrlijke helling , die de hoof-

<3en met een natuurlijk afdalend ftrand gemeen

moeten hebben; ook daar naar ingerigt, dat de

hoofden aan derzelver landeinden de hoogte der

ftorm-

f*) Ah de ondergrondci door de ftrocnjcn worden afgeüeten en

^itgefchimrd , en de diepte alzoo toeneemt of de kust meer en meec

ïwdert, eo daar door ook het boventlund aan afnemiiij onderhevig

Wordt, of zich op deaelfrie hoogte ftannde houdende, eindelijk zou-

ie inftonen dan beftaat de noodzakelijkheid van deze ondergroade»

te dcferdeeren , en dan is het geval daar , dat deze hoofden in dera

geestvan dit ftstema dcor zinkftukkea t©t in de diepte lUoeten WOJJ

v!#en tborgetrokken ojf reileii£4«
''



ftorravloeden , en aan de laagwacerlijn nimmer

minder dan 2 kaf, en niet meer dan 3 voeten

boven het laagwater behouden : op dat in het

eerste geval de duinen , voor de doorloopende

golven en ftroomen , zoo veel mogelijk bevei-

ligd en gedeicE zouden zijn ; en in het tweede

geval eene tamelijke hoogte tot defenfie van

het ftrand enz. en tot bewerking van de ronde

toog ofdea kop van het haofd, zoude overblij-

ren, die nogtans met den voorvloed, of hec

zoogenaamde noordtij , zoude zijn onder ge-

vloeid , wanneer er flechts weinig verheffing

des ilrooms aan deZeeuwfche kusten befpeurd

wordt; 't geen indedaad maar als eeae zeer lang-

zame zachte opvloeijing van het water kan wor-

den aangemerkt, gelijk uit de bijgevoegde waar-

nemingen fub litt. D kan worden gezien , waar

«it bliji^t: dat in de 3I eerste uren des vloeds,

flechts eene verheffing van het zeewater van

naauwelijks 3 voeten plaatsheeft; terwijl in de

laatste af uren van den vloed eene kolom waters

van gemiddeld 9 of meerdere voeten is aange-

ftroomd. • -

Ten vierden : De hoofden , moeten aan de

laagwaterlijn of de grens des ftrooms alle de-

zelfde hoogten hebhen ^ en naar boven met eene

gelijke helling van een zoo na mogelijk goed

F 4 Jcrand



flrand opgann, namelijk met crr.c zoo vliikl^'e

helling als de ondervinding aan een goed ftrand

en aan zoo vele zeeplaten en banken , die de

felfte brandingen der zee verduren , heeft ge-

leerd , dat begaanbaar is tegen de afflij rende

vermogens van ftroomcn en golven enz. (*)

dat is voor de noordkusc van PVakh&ren mee

.een hoek op den horizon van ongeveer !° 9'

a 1° II' , of met één voet verval op iedere

48 a 50 voeten lengte, wederom zoo veel mo-

gelijk in acht nemende, de hier voren bepaalde

hoogten aan derzelver zee- en land einden.

Met deze vier algemeene vereïschten dt;r

hoofden, gevoegd bijeene zachtvlocijende zoo-

genaamde tonneronde confirucue , mitsgaders

de noodige verllerking der duinen tegen bet

afhalend vermogen der golven bij hooge florm-

vloeden, invoege als bladz. 65 en volgg. be-

fcbreven is, gevoelt Jigt ieder een , dat een

geregeld plan van (Irand en duindefenfie, alle-

zins overeenkomstig met een natuuilijk water-

•bouwkundig fystema, wordt ingevoerd; en dat

zoo ooit eenige defenfie tegen de zee doelma-

tig zal zijn , het immers deze mo^t wezen :

ook

( * ) Het is uit den aard der zank klaar , dat de hoofden , als

st-v nctief ged'ïtite van het ftrand uitmakende, ecue gelijke hclliog

,4ie«dan te heuüen, als het l];rand zelve. " -'
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,ook heeft de ondervindino; de weldac!i(;e g-^-

volo;en daarvan aan de Hollandfche kusten te

zeer geleerd , dan dat ik over dit onderwerp

nog breedvoeriger zoude uitweiden,

Befluiten wij eindelijk deze Verhandeling met

krachtdadiglijk aan te bevelen , de drooge (Iran-

den en teeën der duinen , op die plaatfen waarde

gewone vloeden eene tamelijke distantie afblij-

ven, te bezetten met gewoon ftroo van tarwe,

helm enz. of met zoogenaamde fchermhoofdjes

van zaadftroo , waarvan men aan het noorder-

llrand van Walcheren , een gelukkig gevolg

heeft gezien, toen, eenigen tijd na de verlaging

der hoofden , het natte ftrand zich verhoogen-

de, en tot Ituiving droog geworden zijnde, de-

.^e fchermtjes hep zand aan de teeën der duinen

opvingen tot eene hoogte die de vloeden niet

.ligt bereiken , zoo dat men zelfs den helm be-

neden de duinstee , gelijk onder anderen bi)

„het ^e Friendihoofd^ grocijen zag.— Dat men
met deze zandftuiving , die bijzonder in het

voor- en najaar, bij langdurige drooge en fcher-

pe oostelijke en noordelijke winden, wanneer
men geene hooge vloeden heeft, die de ftran-

den ie hoog, en.te langen tijd nat houden, zijti

.voordeel moet doen, is duidelijk, pm dat men

I..J
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daardoor aan de dninsceeên een waarbor? kan

geven tegen hooge vloeden, waarvan dezelve

'anders onmiddelijk zouden worden aangetast,

en om dat men daar mede het verlies bij frorm-

vloeden misfchien verre weg kan vergoed krij-

gen , vooral nu de hoofden verlaagd zijnde ,

de neêren het door de golven van het duin

nederwaards gehaalde zand niet meer naar den

ftroomsweg kunnen oncvoeren. Laten deze

firoofchermen almede om dezelfde reden ten

©pzigie der winden, als van de hoofden, ten

aanzien der ftroomen en golven is gezegd, regt-

boekig uit de kustlijn, en niet te ver van eikan-

deren, vooral niet aan de elliptifche inwijkin-

gen van het duin worden geplaatst, ten einde

de milde zandftuiving, waar door men de kust

regelmatig moet trachten te verkrijgen, niec

nutteloos gefchiede, door zich op zoodanige

punten op te hoopen , van waar dezelve wel-

dra wederom , door de eerste meer dan gewone

verhefEng van den vloed en de golven , naar

l>eneden worden gehaald ea verfpreid , of an-

ders het ftrand meer en meer door onregel-

matigheid bederven , of tegen het- duin aan en

opftuivende , hetzelve nutteloos verhoogen ,

liet talud verfteilen , de fti-oo- en helmplantin-

|;en bedekken en verdikken » en dus in plaats

va9



tan heilzaam , misfchien eer als fcbadelijk zou-

den moeten worden aangemerkt.

Laten deze ftroofchermen in diervoege ge-

plaatst worden, als men de vrijheid heeft geno-

men een voorbeeld cp de bijgevoegde plat-

te grondteekening van het noorderftrand vart

Walcheren , tusfchen Schorers - en PFilhel'

miuihoofden aan te duiden , ten einde daar

door C gelijk men bij ondervinding heeft ge-

zien, dat alle jaren gefchiedt, en vooral dan

gefchieden zal, ais de voorfchrevene verbe-

teringen , aan de tegenwoordige paalwerken ,

derzelver beflag zullen verkregen hebben^ de

zandvlugt dermate op te vangen, dat men aati

wederzijden langs deze flroofchermen regel-

matige hoogten aanwint, Qz\q fig. 3. fub

htt. G. ) waar na men deze hoogte op i|

ï. s roeden van de duinstee zoodanig afvlakt

dat zij , b V. onder de lijn a b eene onder-

ling gemiddelde hoogte van 5 voeten bovetl

de gewone verheffing der vloeden , behouden ;

en dezelve vervolgens met flroo en helm

b^lant , gelijk men aan de bloote plaatfeii

der duinen doet: alzoo zal men, de zandvlugc

ordelijk en doelmatig opvangende, als een

gevolg der goede uitwerking van de lage

ileene hoofden , di9 de natte itranden daar

KQ9,

\



fJaartoe gefchikt gemaakt en verhoogd hebbeu

en iluifbaar doen worden , weldra j^>ngc duit

nen aanwinnen , die de misvormde duinen in

dei*zelver infcharingen regel mati;^ zullen aan>*

Tullen ; de aunwinst fteeds meerder en meer-?

der, en de refiftentie aan de hooge vloeden en

golven groorer doen zijn, en alzoo de hoofden

en aanhoori.-e werken eene gcfchikte gelegen-

heid vergunnen , om derzclver vermogen en

jiut over de uitgebreidheid van het geheel?

natte- en drooge ftrand dubbeld te doen be-

merken. Dan zullen geen bekommernisfen en

angstige vooruitzigten de inwoners meer aaa-

griipen, wanneer vreesfelijk e ftormen loeijen ,

de vloeden des oceaans rijzen en de vernie*

lende golven hunne (Iranden en duinen me?

een verfchrikkelijk geweld aanvallen . dan wor-

den de loiFL-iijke pogingen van het Zeeuwsch

Genootfchap bekroond, en de herinnering aan

hetzelve blijve bij hec late nageflacht nog il

zegening I

-ma iBi»

Zi'-^^
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PEILINGEN DER ONDERGRONDEN,
Litt. A.

BE.NEDI'N DAGELIJKSCH L A AG WA T ERPEIL, VOOR DE KOPPEN DEK. PAALHOOFDEN OP HET XOO S. D £ RSTR .1XD
VAN HET EILAND IfJ L C 1/ E R E .V, CEKICT IN DtRZELVER STREKKINGEN ZEEWAARIiS.
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jiANM}:.KKlSi:LS',

I. Om de vtr^clijliiiiLii;!!

dtr diepten , zuo sis die

bevonden ziji], ccr de ,ilia.

ging der paalliooldeii was

gedaan, gcuiakkelyk tekiin-

itcii doen, lejcn die, zoo

als dezelve waren nl de nl-

ziiging dcriioofden, lieb ik

lic ecrsie met zwarte , en

i!c laaiSEe met rooüe cljlers

.,tiioiLerd.

1. Ilct Staktt op Je ron-

Je Nolle CU Iwt Sou\crci-

nttihoofd ^ (lic ecrSie twee

voorkomende [laalhonfilcn «p

.lic Tabjcan) (laai) eigtn'ii!;

niet op Iict nootderllrand
,

maar even lioogerop, voor

dea nourdi.1iJkeii vleugel di;^

IVtitkappelfcfnn zcciiijks ;

het ifi daarom , ibt men zc

niet pp de kaart van lici

Oraiidfub liit. C. vinJt aait-

gt^toond ; doch om dat het

de twee eenige afgezaagde

paaihoofden in de nabijheid

van dat flraiid zijn , uit-

gezonderd Patfoortt/tiofd t

doch voor het welke wit

^eeae peilingen gedaan vin-

den, heeft men vermeend ?,e

hier te moeten inlasfchen

,

om alle mogelijke refultatcn,

200 wel bij , aU vóór het

ueordcrllratid optezaniekn.

\

RECAPITULATIE
D>=>INEVENSSTAANDE GEVONDEN CEMnu,KLl)E OIEPTCN VOOIl

U1-: KOl'PEN DER APCEZAAGDE PA A L II ÜO F l) E N.

NAMKN DBK
PAALIlUOFlJliN.

'1 Stakel tp de ronde Nelle.

't Stuvrreinenieo/d . . , ,

Aaglekcrkeihoofd . . , ,

PerreshoofJ

^iinfetfei:hoofd

BnnfeUmhoofd

Pritifcnhuojd
,

Poujhoofd , ,

Üijlevildi/inn/d

de yricndthaafd

dii Pomhoofd
,

Je BruijtuhiofJ

SchorenlioufJ

ini/telmlusheofd,

Lijndenshoofd .•>..

Gezamenilijke diepten . . .

Gemiddelde diepten . . , .

CcirinlJ.-M,-

lliipKII Vflijf

lic ai.tjliiit.

OcmiilJvIdi.-

Jiepmi lil

U< iiti(ui|i.

<:-mtJJcld

v.rli.tiu.lc

4VI. K'jm, 4Vt.4jJi-

CmlüJi'lili.-

JcilwK'i'i;.

.iANUZRKlNClN.

Winnccr men de diep-

ten VI aV lic l'/.iKint;

i!cr lnn.hlün vci^tlijkt,

inil die Djt de uliciigiiig,

dim blijkt liet i dut 'er

ccjie {jeiniddelile aan

vdiinv U vkn a) «Iniia *

uf bljiu icnen halveii

Vi-et
; geilik ztilkM onl.

Coi.lUcrt uil (Ie verye-

lijl.»ig lier iwce laatAii

kivliiiijoieii viiii winat hl

verliei.

I

1



)P HET NOORDERSTRAND
REKKING ZEEWAARDS.

H

vt.

42

RONDEN, Liet. B.

36

27

29

33

33

GEMIDDELDE

DIEPTEN

IN VOETEN.

3f^f

23rll 26fvt.

1^%

• • • 24 vt*

1-1

i7tI) 18 vt.

• • • 18 Tt.

^JNMERKINGEN,

Het fchijnt, dat men ia het

jaar 18 14 en 1815 geene andere

peilingen voor de paalhoofdcu

op het noorderftrand vaniy^-z^ow'

«»<?« gedaan heeft , dan voor

No. I en 5 ; niisfchien om dat

dit de eerfte afgezaag'de hoofden

aldaar zullen zijn geweest.

1

1
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Litt C.

WA A RN E IV Vestkappelle , boven

laagwater, viF?' Maart 1816.

Den i8 Mai Den 27 Maart.

Laagwater ten 10 uren IX itn 6 uren, 40 minuten.

o

o
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l-l

ro i 12

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

m.





Litt a
] vloeden vóór WestkappelU boven hee

l van 1812 tot 1815» ingeüoten.

AANMEliaiNGEN.

De waarnemingen in

het eerste tijilvak zijn

gedaan op Bkoifchc

maat , terwijl die in liet

tweede tijdvak, ten deele

in mêtres , dochhecge-

heelejaar i8i5opiv/^///?-

lafidfohs maat is gé-

fchied , waarom ik ook

de mêtres in deze recapi-

tulatie tot die maat her-

leid heb , en welke zich

tegen de Blooifche maat

verhoudt , als 26544 :

-«Aro • hpt hliikt daar
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LItt. D.

RECAPITULATIE der dngelijkfchc waarnemingen nopens het rijzen der vloeden vóór Westkoppelle boven het

laagwatcr, in twee verfcliillendc tijdvakken, als van 1782 tot J790, en andermaal van 1812 tot 1815 , ingefloten.

Januarij .

Februaiij

Maart . .

April . .

M;i . . .

Junij . ,

Julij . . .

Augustus

Scptembci

Ociober .

Noviimbei

Deccmbt

t E R s T E ï IJ D V A K.

I7S2.

10

10

II

Iij5

5iï

Vu

10

II

10

10

JO

10

10

4|t

m

('V,

1784.

Vc.

10

10

10

10

10

Urn.

(•Il

4

lOïf

9l

7l?

17S5.

Vi.

11

II

10

II

11

II

7t3

4r?

51?10

Som van ii

II

II

10

10

II

II

10

II 6|r

17S7.

Vt.

10

II

II

II

II

II

Dm.

IO5?

4?

Cf?

Ui
4if
1

441

615

''is

6

17S3.

Vt.

12

II

10

II

10

II

II

II

II

II

I I

"ii

Cf}

5,3

4n

I7S9.

II

10

1 1

10

II

II

10

II

10

10

Dm.

K-A

0,1

9'A

7i'r

Ki\

9i;

l7yo.

v».

II

II

middeliie vloeden in dit tijdvak

Dus de gemiddtlde vloed, of de veiiicfRug v.in dien boven lasgwaicr

ntniiJdel

Vlo«dLn

Vt.

II

10

II

II

II

II

II

Dm.

I

c|

9s

9!

9^

o'

15

I

'3i

Maanden.

Januarij .

Februarij .

Maart . .

April . . .

Mei . . . .

Junij. . . .

JuUj . . .

Augustus .

September

October .

November
December .

1' IJ D \' A K.

iSi;.

10

10

10

1

1

10

10

9Ti

H
5-.i

ii,é

Vt

10

1 1

1

1

1

1

1 1

II

tl

II

10

II

1

1

II

Dm.

9k

6rf

'tÏ

=1

o

4Ti

3

10

4i

Sri

3Ï

1^14.

Vt.

1 1

1

1

II

lO

10

10

10

10

10

10

1

1

10

Dm.

6

8?

Ojf-

'<,ï

I'S

8J

10^

9d
"f

1K15.

10

10

II

10

10

10

II

II

13

13

10

II

Dm.

9H
7i

8*

9h

vcrhLÜïrg d

II

II

10

II

10

10

1

1

10

10

II

II

Dm.

Of

SI

°i

8f

0}

Oi:Tï

Som van u <;':u''ddeUie vloeden in deze jaren ,,...
Dus de gemiddelde vloed , of de verheffing van dien boven laagw»tcr .

131
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A/1NMEliMN(JEN.

De waarnemingen in

iiet eerste tijdvak zijn

gedaan cp Ekoifche

maat, terwijl die in liet

tweede tijdvak ten deele

in métrcs , doch het je-

heele jaar i8i5opyj/j;;»j-

laniifcJit maat is ge-

fchied , waarom ik ook

de n'iti'es in deze recapi-

tulatie tot die maat her-

leid heb , en wtlke zich

tegen de Blooifchc maat

verhoudt, als 2Ö544 '

27650; het blijkt daar

uit , dat in het tweede

tijdvak de laatste waar-

nemirgi.11 cp den vloed,

iets hoogcr gaan dan in

het cetMe.

7



-C 95 )-

Liet. E. AANTEE KENING der

STORMVLOEDEKl, WClkc Op

de noordkust van het Eiland

M^alcheren zijn waargenomen,

federt men begonnen heefc de

paalhoofden op dat ftrand ia

julij 1808 af te zagen; alsrae-*

de van de voornaamfte fcha-

den , welke die ftormvloe»

den hebben te weeg gebragc,

opgemaakt uit de berigten y

waar van de oorfpronkelijke

onder de Directie van fFalche^^

ren berusten.

Den 9. Octo&er 180B»

Hebben de ftorm en hooge vloed veel fchade

aan den fVestkappelfchen dijk, in de kram- en

rijswerken veroorzaakt; onder anderen is er in:

het rijswerk, tuslchen het NoUenhoofd en het

Staket op de ronde Nolle een gat geflagen vaa

ongeveer 40 fchagten grond verlies , en ont-

ving het Klijyershoofd van voren een geduch»

ten ramp , waarbij het aan de zuidzijde éétt

kist.



' •

iist , en aan de noordzijde twee kisrert lengte

verloor. De onafgezaagde paal hoofden op het

noorderftrand, bekwamen insgelijks veel fcha-

den , bijzonder het de VriendshoofcL

Den 7. December 1808.

Woei de (lorm hevig uit den westen en

noord- westen , en bekwam men aanmerkelijke

ichade aan den Westkappelfchen dijk in de zee-

weringen ; ook was het duin op het noorder-

itrand op vele plaatfen aangevallen, en deszelfs

lee eenige voeten ileil aangezet \ gelijk onder

anderen, bij heiBlatthijsfen- enlSebbenshoofdy

waar, eenige roeden hooger dan de laagwater-

lijn , zelfs het ftrand 2, 3^3!: voeten fteil is

aangezet geworden. Dit was ook het geval

aan de noordzijde Tr.n Perreshoojd, alle buitea

het terrein, der te dier tijd afgezaagde hoofden

gelegen. Deze ileile kanten zijn moeten wor-

den gevlakt , en met rijswerk beharnast en

verzekerd ; waarna dezelve van lieverlede we-

der zijn aangezand , en door de natuur onder

cene egale helling gebragc.

Den IJ. en 18. December i8o5.

Bekwam men met den llcrm enhoogen vloed

^ uit



•It liet westen en west -zuid- westen veel

fchade aan het Piêrwinnet- en Odijkihoofden

voor den H-^'estkappelfchsn zeedijk, en aan de

onafgezaagde paalhoofden op het noorderllrand,

bijzonder aan het Perrei- ^ Borsftlens-^ Prin-

fen-^ Pous- en de Vriendihoofden ; alsmede in

het kramwerk aan de westwatering: het nieu-

we gaffel fchip van J, van Sprang , voor deri

westkappelfchen zeedijjc met hout geladen »

veroBgelukte tegen het flaketwerk langs den

zoom des duins , ten zuiden den dijk gecón-

ftrueerd,

l>en 25. en 27. Januarij 1809.

Werden met den ftorm en hoogen vloed , de

drie onderde reken dwarsflaket , ten noorden

het Zuidwaardschhoofd ^ geheel weggeflagen j

mitsgaders de vooroever, tot diepten van 13,

14 a 16 voeten. Het Zuidwaardschhoofd werd
door de aanrollende golven, van de^zelfs zij we-
ringen beroofd, en de panten der palen zelfs,

jaan de noordzijde zigtbaar. Verfcheidene da-

gen aan elkanderen, was men "met een aanzien-

lijk aantal wagens , manfchappen enz. bezig

om van alle punten der watering de groptfto

Doornikfche en Noordfche kei/leenen , in hec

IIU DKBU z. fifiif^ G gronct^



gröndgat te Horten , om het verlies eeriger*

mate aan te vullen , en den oever verder te.

dekken , en te verzekeren,

Den f?. Januari] 1809.

Ontving men met den vjrestelijken llorm en

hoogen vloed zeer aanmerkelijke fchade aan

den IVeitkappelfchen dijk ; — over meer dan

800 vierkante roeden, wierd het kramwerk tot

de diepte yan l voet gemiddeld weggedagen

;

5n dat op de zuidernollen, (*^ liet deftorm op

half vloed hoogte een doorgaande geul na ,

yap het een tot het ander hoofd , van 2| k 3

:!*Toeden breed, tot de diepte van i , i|- è 2 voe-

ten. De onafgezaagde paalhoofdcn op het noor-

derllrand van Walcheren bekwamen alle, het

ccH meer en het ander minder , aanmerkelijke

fchade; onder anderen verloor het Prinfesfan"

hoofd hier bij veel van deszelfs vetbindfelen,

flls gordingen , kespen enz. Aan de andere wa-

teringen van dit eiland was de bekomene fchade

«nede aanzienlijk.

De»

( • ) Wie het kraniwerTc op de Zuidemollen van den Vesticgpm

fêlfchtn dijk van nabij kent, «noet dit verbazen, en er uit be-

lluiten , dat de aanval en neSrbalinj tier golven , op deze zeekitsi

dec cilands , Terrchiikkclijk mort geweest ^Jn.
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Den ^i, Ftbriiarij 1809. »

Heerschte de ftorm uit het westen en zuid-

westen. Pierminneshoofd heeft daar bij , on-

der anderen 20 Iluks palen verloren ; Odljk»-

hoofd wierd aan de zuidzijde , in het voorfte

gedeelte 2 roedea lengte geheel weggefli^gen;

Kruishoofd , en de onafgezaagde paal hoofden

op het noorderflrand , als Perres-^ Prinfen-^

Bijlevelds-^ Lijndenshoofden enz. bekwamea
mede aanzienlijke fchaden ; Perreshoofd^ w^s

thans , door zoo velö rampen reeds 3 velden

geheel ingekort ; dit begon ook het lot te

worden van meer andere onafgezaagde paal-

hoofden op dit ftrand. '

-

Den ai. en aa. October iSiow

Woei de ftorm , uit het zuid - westen ^

waardoor onder anderen , aan de noordzijde

van 't Zuidwaardschhoofd ^ een gat in het mat-

werk geüagen werd , waar bij de verlorene

gro?: J ongeveer 250 fchaften bedroeg, het zware

paalwerk aldaar allerwege vernield werd , en

door de toomelooze woede der golven , meer-

dan 35 lasten Doornikfche fteen tan de^ ftee-

ncn berm , over het dwarsftaket heen , naar

Ga bo*
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fcoven op het matwerk werden geworpen. Het

Landihöofd aan den If'^cstkappsljchen dijk, ver-

loor hier bij 35 kapitale Hukken , zoo palen

nis goi dingen enz.

Den 14. en \^, December 1810.

Stormde het uit het westen , waar door het

JLandshoofd ^wedi^ïom. eenige palen enz. en het

ISehbenshoof'd van voren 5 roeden lengte ver-

loor; \\QX. Matthijsfenshoofd wierd 8 k 9 voeten

van den duin gefepareerd. Het Lijndenshoofd

verloor deszelfs rijsberm aan de zuidzijde ,

over 17 roeden lengte ; het dwarsftaket aan de

noordzijde van het Zuidwaardichhoofd verloor

5 roeden aan den noordkant, benevens deszelts

rijsberm : het enkelhoofd van BorsfeUnskoofdy

leed mede vee] fchade enz.

r

Den a8. en 29. November 181

1

Met diGZQ ftormen zi'in er veel hoofden öp

het zuiderftrand van den duin ontworteld, én

"èenige fchade , in de rijs- en kramwerken.

,

^'l^an den fVestkappelfchen dijk ontftaan.

Den 14. en 15. Februarij jSis.

Met deze ftoraiea uit he-t westen , wierd

de
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<le duin op het zuiderftrand van Walcheren

door de golven en rolzeeën aanmerkelijk aan*

gevallen , en verfcheidene paalhoofden andec^

maal van den duin ontworteld,

Den ^%» Augustus' \%\i, _,

Woei de ftorm uit het west- noordwesteia

en verhief de vloed zich op het noorderftrand

van JValcHeren , tot aan de teeên der duinen.

In de kramwerken, aan den Westkappelfcherk

diik had'men zeer veel fchade : de onafgezaag-

de paalhoofden, als onder anderen Prinferi'y

Pous-^ Bijlevelds- en Lijndenshoofden ^ onder"»

gingen insgelijks gevoelige verliezen, '

Den 18- Februari] 181 j.

Stormde het uit het west - zuidwesten e^i

westen , waar door de nog onafgezaagde paal»

hoofden , als du Pons- en Lijndenshoofaen »

zeer groote rampen ontvingen . ook fchenera

de ftaket paa' hoofden , als Boddaerts , JSeb"

hens' en Matthijsjenshoofden veel geleden tfi

hebben : het ilrunJ en duin was aldaar zeer

aangevallen en verminderd; de lleile kleik^in-;

ten van het ftrand zijn er moeten worden af-

gevlakt en met rijswerk. verzekerd. Men be-

G 3 l^wui»



•*-C 'O* )—

Irwam hier en daar aan den ff^estkappelfchen

dijk in de kram- en rijswerken, mede eenige

ich&den»

Den II. Oetober 1813,

Stormde het uit het westen , w»ar bij de

iJBeeweringen van het Eiland Walcheren veel

fchaden "bekwamen, bijzonder de kram- en rijs-

werken , het duin op het zuiderftrand leed

hier bij zeer veel , de golven bereikten de

iruinen van de zuidcrnollen te JVestkappelk,

Het water vloeide ook op den kapitalen nieu-

."wendijk, aan de Zuidkraaijerpolder ^ in Zuid'

hevelar.d , terwijl het buiientalud van den ou-

der dijk op het zuideinde des Polders tot in de

kruin toe werd weggeflagen ; het noorderilrand

van Walcheren , waar tl::ns alle de kapitale

doofden wrrcn afgezaagd, leed hierbij niets,

Den 17. en 18. Oetober 1813.

Woei het een ftijve westelijke wind : door

.^c buitengewone zwaar aanloopende landzeeën

langs de noordkust van IValchtren , even of

dezelve door een hevigen ilorm wierden^ be-

wogen , ontving de Wesikappelfche dijk ia

deszeifs zeeweringen benoorde;i het Zuid-

waardsch



waardschhoofdf eene mmp, die van beneden

den berm aan de tee, tot in het talud 3I roe-

den breedre doorging, ter diepte van 3 voeten.,

over eene lengte van 4 roeden, gelijk 4afcha£-

len giondverlies , zonder de defenfie.

Den 17. November 1813.

Stormde het uit het westen: \ Landshoofd

,

Bu'ufen de Kattendijkes- en 't Kruuhoofd enz»

bekwamen aanmerkelijke fchaden. '
'

Den a8. Januarij 1814.

Had men hqgs den noordkant van IValchr-

ren veel drijfijs; dctVestkappelfche dijk fcheen

er aan alle kanten mede bezet te wezen, waar

door de werken aldaar buitengemeen wier-

den befchadigd ; onder anderen verloren de

rijswerken aan dien dijk 'eene oppervlakte va»

niet minder dan 540 vierkante roeden , en de

kramwerken over 1000 loeden lengte, 300
vierkante roeden oppervlakte; van welke bei-

de werken | gedeelte geheel was geruïneerd ,

I voor de helft, en l flechts voor een derde

gedeelte. Den ap. dezer maand volgde op dit

alles een vliegende florm uit het west -noord,

westen en eene zeer hooge zee , dis te West'
'^- - G 4 kap"
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'liappeUe op foramige plaatfen tot in de kruk

des dij ks rolde, en waarbij de kramwerken,

^wederom een verlies van circa 200 vierkanre

roeden ondergingen: het noorderilrand noch

de afgezaagde werken op hetzelve, fcheen bij

dit alles niets of niecsbeduidends te hebben

geleden , dat te meer opmerking verdient ,

daar de kust met ijs was bezet geweest ; die

aan de zeeweringen der naburige dijkaadje zoo

veel gekost had.

JDen II. Jajiuarij 1 8 15.

•Vloeide het zeewater op het noorderftrand

van H^akheren tot 15 a \6 voeten, waar doqr

de golven ieder oogenblik de teeën der duinen

bereikten: men bekwam hierdoor echter geene

verdere fcbade aan dat ftrand , dan dat het

Hiiifzand van den zoom der duinen , door de

{Iroofchermen enz. opgevangen , meest al v/as

geroofd, en naar beneden gehaald; de wer-

ken zelve leden niets ?,iaar het zuidcrftrand

\an Ifakkeren leed hier bij veel verlies: het

duin was genoegzaam overal aangevaiiea e«

-afgenomen , tot 6 a 8 voeten.

Ds»
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,

jt)c« II. MaarriBïS»

Stormde het uit het v/est- zuidwesten , e^
bragr deze (lorm eene zeer hooge kolom wa^*

ter aan den wal , die binnen gaats tot twee^

maal de' hoogre van gewoon hoog water me«
dood tij is waargenomen : de duinen op hei

zuiderdrand wierden andermaal Heil aangezet,

en fommige paalhoofden , wederom van den
duin ontworteld ; ock waren de duinen bij ea
nevens Nebbens- Qn Matthijsfenshaofdjes,' Qn
achter het ongedefendeerde firand, ten oosten
dezelve aanmerkelijk afgenomen : het Zuid-
^'aardschhoofd verloor bij dezen ftorm sa
(tuks voorname palen , doch het eigenlijke ge-
defeudeerde noorderftrand, noch de afgezaagde
zeeweringen leden geene fchade, immers vin-
den wij in de rapporten er zelfs den. fchiJQ
niet van.

Dm 14, Jpril 1815.

Woei het een onftuimige wind , uit het
noorden en tioordwesten , vergezeld met zwaar
"aanloopende golven, die de hoogte van 19 2 co
voeten boven gewoon laag water bereikten

,

waar door het Matthijsftns- en het NebhenL
hoofdje^ van het duin ontworteld wierden, ea»
bier en daar a^nzienjijke fchaden oattoden.
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D^n 30 December 1815.

Had men oenen zoo hoooen vloed aan de«

Wal, dat dezelve, aan het ftedeltjk magazijn te

Middelburg flechts 14 duimen lager wierd be-

vonden , dan de verfchrikkelijke vloed van

. ||; januarij 1808 , en dus in hoogte zoo na ge»

hjkftond, met den geduchten vloed van ^6

januarij ,:682. De fiTe ftkappelfche zeedijk vsT'

loor hier bij niet minder dan 200 vierkante

roeden kramwerk enz. het duin op het noor-

derftrand wierd aangetast , doch dat van het

zuiderflrand veel meer, zoo dat de lengte der

paalhoofden^ welke van het duin op dit laatste

ilrand, wierden ontworteld, gemiddeld 14 voe-

ten bedroeg; terwijl de ontwortelden cp hec

noürderftrand flechts lof voeten beliepen.

Den 16. en 17» Februarij 181^,

Had men niet minder dan drie hooge fborni-

vloeden aan den wal, uit het westen tot het

noordwesten ; waar bij aan de Westkappelfche

watering , aanzienlijke fchaden in de kram-,

rijs- en paalwerken ontftondem , en die niet

minder dan op ƒ 19,674 .'S* — gefierd zijn.

Deze vloeden , bijna regtftreeks op het noor-

derftrand aanloopcnde , bereikten de duinsteeën

ei
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en ontwortelden Jowmtge der paalhoofden van

hetzelve , ter gemiddelde lengte van 55 voe-

ten ; doch de duinen , tusfchen de hooge

paalhool'den , op hei zuiderürand van dit ei-

land wierden ruim wat meerder aangetast, zoo

dat de hoofden, die van den duin wierden ont-

worteld, gemiddeld, ia voeten lengte belie-

pen , ofschoon de paalhoofden , hier zoo veel na-

der bij eikanderen ftaan dan die op het noorder-

ftrand van dit eiland ; wezenlijk even min dan

de boven aangehaalde vergelijking van de onc-

worceling der hoofden, geen fterk bewijs voor

de nuttigheid der hooge paalhoofden, in verge-

lijking van de verlaagde op het noorderftrand!

Bedenkt men nu hierbij, de uitwerking der

vroegere vloeden', toen ook op het noorder-

ftrand nog geen paalhoofd was afgezaagd, als

wanneer dit laatste ftrand doorgaans meer dan

het zuiderftrand leed , dan valt de betere uit-

werking der afgezaagde hoofden , bij llorm-

vloeden, nog des te meer in *t oog. Met den

Eoodlottigen vloed van den ff januari] 1808,

wierden de paalhoofden van de duinen op het

zuiderftrand , flechts gemiddeld 14 voeten ont-

worteld , doch die op het noorderftrand ge?

middeld 24j| voeten,

AA #
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ALGEMEENE en BIJZONDERE

OMSTANDIGHEDEN
VAN DE AANMERKELIJKE

V

ZONSVERDUISTERING
\

\

op DONDERDAG DEN VII. SEPTEMBER,
<

1820.

B£R.£KEND EN ONTWORPEN

door

/. P. B O U R J É,

LID VAN HET ZEEUW- SCH GENOOTSCHA?
DER. WETENSCHAPPEN,

tz MIDDELBURG.

IfVan wien het Genootfchap , ter betooning van deszelft

genoegen over deze mededeeling , de zilverei»
MEDAILLE heeft aangebodeu.





ALGEMEENÉ £N bijzondéüb

OMSTANDIGHEDEN
DEK GROOTB

1

ZONS-VER DUIST ERIN Q

OP DEN VII.'*'^'* SEPTEMB ER 182Ö4

In de maand Maart dezes jaars 1 8 1 8 aan het veet

geacht ZEEUWscH genootschap der wéten-

schappen hebbende aangeboden eene teekening

van de schijngestalten der dóór mij gevondene eH

Voor ons Vaderland zoo aanmerkelijke Zons-velf-»

duistering van den 7^^" September 1820, ont-»

.
'worpen voor vier ondersdieidene Steden

,
gaf ik

daar bij mijn voornemen te kennen , om , bij

meerdere ruimte van tijd, de algemeene en bijzon-*

dere omstandigheden van dit verschijnsel verder nat

te sporen : het is de uitslag van dit onderzoek ,

nevens de beloofde besclirijving en verklaring

,

die ik thans wil mededeelen.

Ik heb de berekening gedaan en het meetkun's-*

tig ontwerp gemaakt volgens de Nieuwe Eclipü-*

. lil. DEEL,. Z. GEN. A 5 «cA*



tische Tafelen van den Heer j. DE kAnTèr j

Phil.z. een werk dat ten vollen vcidient meer

algemeen bekend te zijn , dan tot, nog toe plaalS

heeft : daar ik tot mijn leedwezen bemerkt heb

dat 'er kundige liefhcblicrs gevonden worden ,

die hetzelve niet , of slechts oppervlakkig kennen-

de , misschien nog weinig vertrouv>fen op de

naauwkeuiigheid dier Tafelen en der daar op ge-

gronde beAverkingen schijnen te stellen. Ik ge-

loof dus dat het niet ongepast zal zijn deze Ta-

felen liier nog wat nader te leeren kennen , te

meer, daar dit eenigermate tot een, blijk van de

'deugdelijkheid mijner eigene bewerkingen zal

kunnen stiekken.

Be Nieuwe Ecliptlsche Tafelen dan , zijn

getrokken uit 'de Verbeterde INIaans - tafelen van

MAijER . liet verschil bestaat daarin , dat de Argu-

menten derzelve niet in teekens
,

graden , minu-

ten, enz. maar in decimalen zijn gesteld; dat alle

die Argumenten reedv gevormd gegeven Avordeny

tei-wijl de Tafelen ook zoodanig^ zijn ingerigt dat

men , onafhankelijk van de lengte van Zon en

IMaan , den tijd der Conjunctien en Oppositien

'

' aanstonds vindt. Overigens zijn alle de vereffenin-

gen , die men moet toepassen , altijd bij te tellen

;

' Waardoor dan ook de mogelijklieid om in misslagen

i.« Yervailca , grootehjks wordt weggenomen.

E»



En wat (lerzelver naauwkeui-igheid betreft ^ fu^

omti-ent meen ik mijne lezers naar het werkjef

zelve te mogen verwijzen : zij zullen daar in zieii

dat, overeenkomstig des Schrijvers doel, in dit op^

zigt slechts een weinig der uiterst strenge naauw-a.

keurigheid aan het gemak is opgeofferd. Ik vooii

mij, heroep mij liier op de ondervinding , als dgi

beste leermeesteresse ; deze heeft mij nu, geduien-^

de vijftien jaren , de deugdelijkheid en juisthei(t

dier Tafelen genoegzaam bewezen: trouwens, allq

Echpseri , die ilc daarmede ontworpen heb en

vervolgens heb kunnen waarnemen , zijn , in

alle bijzonderheden
,

juist uitgekomen
; en , iq

zeer enkelde en de meest .ongunstigste gevallen
y

is het verfcliil nooit grooter dan 2 minuten tijds'

gev/eest ; een verscliil dat , ook bij de allerstreng-*

ste en langwijhgste berekeningen, uit de beste

^laans- tafelen afgeleid , nog wel eens even zeey

toorkomt.

Toen wijlen mijn vriend , de weleerw. Heef

VAN HOEK zijne Geschiedenis van den fp^ater--

vloed des Jaars 1808 schreef, en daarin een ver^

haal gaf van alle de Watei-vloeden van vroegere

Jaien , verzocht zijn Eerw. mij , de Nieuwe of

Volle Manen , welke vóór of na den tijd dier vloe-<»

den hadden plaats gehad , te willen berekenen : ten

einde daaruit te kunnen zien , of die vloeden al

A 4 ^
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dan niet bij springtijen waren voorgevallen. Ik

berekende die dan uit de Tafelen van la lande f

welke ook die van maijer zijn , en te gelijk

uit de Nieuwe Ecliptische Tafelen van den Heer

De kanter, omaizoodeze laatsteneens te toetsen.

Op deze wijze had ik reeds de Nieuwe en Volle

Manen van een groot getal Jaren van ettebjke

eeuwen , duJjbeld berekend , en ik vond zoo veel

juiste overeenstemming in beider uitkomsten , dat

ik voor alle de volgende jaren , de tafelen van

Ï/A lande varen liet , en mij , met alle gerust-

heid , aan de andere , die eene veel kortere en

meer gemakkelijke rekening gaven
,
gehouden heb.

Ik erken dat men van een meetkunstig ontwerp

ïiiet alle de uiterste naauwkeurigheid van eene

stienge berekening , kan verv/achten.— Maai- welk

liefhebber der Steirekunde, die deze verhevene

Wetenschap met als zijne hoofdbezigheid beoefent,

heeft den noodigen tijd , het geduld en de be-

kwaamheden , die tot zulk eene hoogst langwij-

lige en zeer ingewikkelde berekening vereischt

worden? waarin , bovendien , het begaan van mis-

slagen zoo mogelijk is. En licezeer wordt deze

arbeid nog verzwaard , v/anneer men ook de al-

gemeene bijzonderheden eener Eclips wil nasporen,

of alles wil berekenen wat noodig is , om op eene

•wereldkaart het spoor te üekl<.en , het welk de

scha-»
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ScKaduwkegel der Maan op den Aardkloot Tal he^

schrijven , waar uit men zoo veel fiaais kan afleid

den , zoo als ik het een en ander straks zal doen.

De liefhebbers der Sterrekunde zijn dus dank vei^

schuldigt aan den heer de ïlanter , wiens ver-

nuft middel gevonden heeft, om, door eene zeer

kleine opoffering van eenige naauwkeurigheid ,

die, inde meeste gevallen, onmerkbaar, en in dé

ongunstigste, niet hinderlijk wezen kan, en -door

zijne verbeterde handelwijs der Projectien , dat al-

les tot zulk eenen verwonderlijk hoogen graad van

eenvoudiglieid , kortheid en gemakkelijkheid te

brengen,— Geen wonder dat twee beroemde

Hoogleeraars in de Wis - ep Sterrekunde, aan wien

hij zijn werkje , vóór dat het gedrukt werd , ter

beoordeeling aanbood , hetzelve met hunne volko-

men' goedkeuring en lofspraak vereerden.— Geen

wonder dat het zeeuwsch genootschap

DER WETENSCHAPPEN de opdragt van het-

zelve, met genoegen aanvaard, en den verdienste-

lijken Schrijver met het buitengewoon eeregoud

bekroond heeft.

Eindelijk zal men, bij de verbeterde handelwijs

der Projectien , die daarin geleerd wordt , wanneer

men met aile mogelijke wiskimstige netheid werkt,

en daaibij eene groote duizenddeelige schaal ge-

bruikt ,
( zijnde de mijne van 1 7 iMederlandsclie

A 5 duimea



^uiinen {centimeters,) het zeer gemakkelijk tot

€enen vrij lioogen trap van naauwkeuriglieid kun-

nen brengen ; zoo als straks nog nader blijken zal*

Met deze Nieuwe Tafelen dan , zal men , door

de enkele optelling van slechts twee getallen, voor

elke maand herhaald , niet alleen alle de Nieuwe

en Volle Manen , maar ook alle mogelijke en ze-

kere Zon - en Maan - Eclipsen , die daarbij kunnen

yoorvallen , aanstonds vinden .— Eene kleine

cn even gemakkelijke benadering, zal den tijd der

Ware Conjunctie of Oppositie , op een groot half

uur na , bepalen 5 en aldus zal men , met zeer wei-

pig moei Ie , in weinige uren , de Nieuwe en \^olle

IVÏanen en de daarbij voorvallende Eclipsen voor

verscheidene jaren kunnen vinden

.

Dus had ik reeds, in den jare i8o4, alle deze

verschijnselen voor 1 2 jaren , deels voorloopig

,

deels geheel berekend. Mijne naspoiingen liepen

tot in 1816,; en in den winter van dat jaar, beving

jnij de lust om dezelve verder voort te zetten. In

drie avonden bragt ik het tot bij het jaar i84o,

;cn bij deze gelegenheid scheen mij de Eclips van

den 7den September 1820 voor ons Vaderland

, zeer aanmerkelijk te zullen zijn ; waaiora ik die

dan ook aanstonds meer uitvoerig berekend en

ontsvojpen heb. De uitslag oveitrof mijne ver-

Wttch-*
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i(»^act)ting, daar ik dezelve voor de noordoostelljkei

deelen van ons Vaderland jingvormig vond. Ik

deelde mijne ontdekking mede aan mijnen viiend,

den Heer de k a n t e

r

, met verzoek om die

,

tot meerdere zekerheid , ook eens te willen bere-

kenen : zijn Ed. voldeed hier aan , en de iiiikoms-

ten van onzer beider berekeningen stemden , in

alle bijzondei heden , volmaaktelijk overeen .— Ilïj

verzocht mij toen om ook voor Zjeijden cene af-

zonderlijke teekening van dezelve te ontwerpen,

om die aan. een' Hoogleeraar van zijne kennis , op

de Universiteit aldaar , te zenden : ik heb dit ge-

daan , en de Heer de kakteb. gaf er insge-*

lijks kennis van aan den Heer cantzlaar
te R.ottcrdam , met de uitnoodiging om deze

Eclips , ook eens , op zijne fcijzondei e wijze , té

berekenen ; zoo als die Heer ook gedaan , en ons

de uitkomsten gemeld heelt , welke , met de door

mij gevondene, zeer wel overeenstemden.— Dit

een en ander had plaats, vijftien maanden vóór dat

ik de meer uitvoerige teekening van de schijnge-

stalten, aan het zeeuwsch genootschap
aanbood. Het is dus niet onmogelijk dat men in

Holland , door deze- onderlinge mededeeling , op

de aanmerkelijklieid van dit verschijnsel eerst op-

ïnerl^zaum geworden is: scl-oon ik -mij de eer

d«r eerste vinding met WA aanmatigen.

l^Tijne
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f Mijne berekening geeft de rolgende uitkomsten

:

De ware tijd der Conjundie of Nieuwe Maan ,

op den Loopkring , voor Amsterdam , 's na-

middags , tezi2U,i3in. i6sec.

Doch op de Ecliptica valt

zij 4 m. 48 sec. vroeger

voor, dus . , * . ten2— 8 — 28 —

-

Als dan is :

- De standhoek, of hoek van den breed-

te - cirkel op de Ecliptica , met den Me-

'xidiaah , ovstwaards ^ 2 2^,7 2^
' De noordelijke dechnatie der Zon . . 5*jg92i

De hoek van den conjundlie met den

»

breedte -cirkel ten oosten

De hoek van den Maansweg met eene \ 2*,83l

loodhjn op den ConjunAie -cirkel ge-

. trokken , en ten noorden dier loodlijn

De afnemende iVoorJe/-- breedte der Maan 44',53

Maans Uiubeweging , op haren loopkring 29^,58

waar afgetiokken die der Zon .... 2',4

3

Rest de Uurwinst der Maan. ..... 27',!

5

Maans halve IMiddellijn * i4',7o

Die der Zon ï5'',9i

Horizontale parallaxis der Maan ..... 53%84

waar af, die der Zon o',i4

Bhjftvoor de straal van Projeélie ... 5'5',yo

Hek
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Het meetkunstig ontwerp nu , tnet alle moge-,

lijke scherpte en naauwkeuiiglieid gemaakt zijnde,

voor mijne vaderstad Middelburgs voor ^/t^-

sterdam , Groningen , Gottingen , en voor Pe-^

tersburg, en de phases vervolgens op den verti-

caal van elke dezer plaatsen zijnde overgebragt ,

geeft de afbeelding van de ware schijmertooning

der Eclips. Men ziet dezelve, op de helft mijner

schaal verkleind , op de hier achter gevoegde

plaat voorgesteld.

Bij deze afbeeldingen wordt de Zon als stil-

staande verbeeld, en de gansche beweging tot de

Maan alleen overgebragt, cUe, langs de kromme,

in uren en van lo tot io minuten afgedeelde, hjn,

over de Zon henen , haren schijnbaren weg neemt.

Door het middelpunt der Zon is eene loodlijn ge-

trokken, wêllce den ferficaa/ verbeeldt , en regt-

hoekig op deze laatste , eene andere lijn , zijnde

de cdmucantarath of hoogte - cirkel , die altijd

evenwijdig aan den horizon is : beide deze lijnen

kanelt zich ligtelijk bij de Zon zelve voorstellen,

en daarop aUes afpassen. Als m.en nu uit lan-

taren-hoorn, gevernischt papier, of iets der-

gehjks, een net rond schijfje snijdt
,
juist ter groot-

te als de Maan in de figuur , en hetzelve , m-et

ïijn middelpunt , langs den krommen Maansweg

{jroox'tscUuüt> dan zal men, op het Zonnebeeld',

van



Tan oo^enblik tot oocjenblik , de ware vertooningf

der pliases zien , en deze dus , voor elke willekeu-^

rige minuut kunnen nasporen.

Volgens mijne eerste Projedlie , was in de tee-

Jcening die ik het ZEEmvscH genootschap aan-

geboden heb, de INIaan vooi- Amsterdam, geheel

op de Zou gebraot.— De kundige Heer g-rete,

een ijverig liefhebber der Stenekunde aldaai'
,

lipcft dit anders gevonden ; Ijhjkens een berigt
,
ge-

plaatst in den Algemeejien Konst- en heUerbode ,

van den 3^^° April 1818; waar in zijn Ed. tevens

de uitkomsten zijner strengere en trigoTiometri-

sche berekeningen opgeeft; die , zoo als men zien-

kan , anders zeer weinig van de mijnen verschillen.

Dit maakte mij opmerkzaam, temeer, daai- die

Heer zich nog op andere overeenkoiftsten beriep.

Ik geloofde dus iriderdaad eenen kleinen misslag

tegaan te hebben; ^och was wel verzekerd dat

deze niet in mijne berehening schuilde , en dat zij

dus in de Projectie te zoeken was : hierom heb

ik die dan ook geheel op nieuw ontworpen, dochi

ik kreeg , in alle bijzonderheden , wederom de-

zelfde uitkomsten ; en zag daar in een bewijs ,

^00 van de juistheid mijner bewerkingen , als van

den hoogen trap van naauwkeurigheid die da

yerbütöide handelwijs der PiOJecUen geven kan.

JEin-*
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^
' Eindelijk toch , vond ik iets , er was , namelijk

,

hïj het ovei'hrengen der phases op deji verticaal^

(het welk toch de eenige ware schijnvertooning

voor eene plaats kan opleveren ,) voor Amster-

dam , eene zeer kleine vergissing ingeslopen in

twee punten ,. die zeer nabij eikanderen wai-en

,

en welke de hoeken moesten bepalen. Dit ver-

beterd zijnde
,

gaf eene ongevoelige mindere

kromming aan den scliijnbaren Maansweg :
' en

nu vond ik ook de Maan aldaar- niet geheel

op de Zon. Het verschil was echter zeer gering

,

de grootstmogelijhe verduistering , in het alge-

meen , wanneer de Maan geheel op de Zon is

,

vond ik als voren, weder ii| duimen \ en nu

was de grootste verduistering voor Amsterdam ,

11^1 duimen j zoo als ook op de Plaat te zien is.

Voor Groningen echter , heb ik geen den mins-

ten misslag kunnen bespeuren : hier bleef de Eclips

ringvormig ; zoodanig , dat het bovenste of noord-^

oostelijke deel van den ring , zeer na \ van het

onderste zuidweste|ijkst gedeelte uitmaakt. Ik

bujf dus , ten aaniien van den korteren afstand

der middelpunten, nog van den Heer greve ver—

scliillen : en naardien de breedte der Maan, op

het oogenblik der Conjunctie , in het tegenwoordig

geval , wel het meest moest afdoen , zoo zoude

toen de door mij gebruikte Nieuwe Ecliplische



Tafelen, waarin slechts eene enkele de gezocKtc

Maans-breedte , zonder verdere vereffeningen op-

geeft, (die in andere Maans- tafelen zoo menig-

vuldig zijn
,
) in dit opzigt , wel eens kunnen

veidaclit houden : doch ik kreeg toen, juist van

pas, de Connaissance des tems y voor 1820,

waaidoor ik in staat was, om , uit de daarin

voorkomende dagtafelen voor de maand September,

de breedte der IMaan, in het oogenbhk der Con-

junctie op den Loopkring , zoo als hier vereischt

werd, ten strengste te berekenen. Ik vond toen

slechts een verscliil van naauwelijks 2 secunden

,

welke op de duizenddeehge scliaal herleid zijnde,

nog geene 0,6 konden geven , en dus liier ook

van grenen merkbaren invloed zijn.

In die zelfde Connaissance des tems voor 1820,

wordt echter deze Eclips voor Parijs vrij slor-

dig opgegeven , en schijnt zelis eenigzins verkeerd

berekend te zijn : waarvan zich elk kan oveitui-

gen , daar , niet aUeen de breedte der Maan , in

het oogenbhk der Conjimdie , die men in dat werk

gewoon is bij de EcHpscn op te geven, en aldaar

ook bij de anderen gemeld staat, bij deze alléén

verzuimd is aan te teekenen ; maar ook de tijd

der Conjund,iG
,
pag. 7 , ten 2 U. 7,4 min. is ge-

steld ; tei'wijl zij , in de maand September
,
pag,

.io4, van onder, ten 3 ü. i aiia. wordt opge*

ge-



gcvèh, èöo als zij , hij eene strenge berekening
j

uit die tafelen zelve gedaan j ook op ettelijke S0»?

cunden na is. Wanneer men, uit die zeilde tafe-*

len van September, deze Eclips berekent en voor

Pca^ijs ontwerpt, alsdan vindt men het begin teni

1 2 U. 3g min, j het midden ten 2 U. 7 min, , het

einde ten 3 Ui 33 min. ; en de grootheid nagenoeg

J0| duimen: zoo dat in de Connaissance d^s

tems het begin 8 minuten te laat gesteld \s,.
' Men

ziet dus wederom dat men zich niet altijd op dö

uitkomsten van berekeningen der meest geachte

sten-ekundige dagtafelen volkomen kan verlaten*

Ik heb het onnoodig geacht liier meerdere af-

beeldingen der phases , voor andere plaatsen
,

bij te voegen , wijl dezelve genoegzaam kunnen
afgeleid woiden uit de hier achter gevoegde Kaart,

waarvan ik straks nader zal spreken

.

Het hegin der algemeene Eclips , of voor •

de Aarde in het algemeen
, gerekend volgens

den tijd van Amsterdarn
, valt voor '5 morgens

„ , . ,
ten 1 1 ü. 4o min,

üet begin der algemeene een"

trale Eclips 's namiddags , . — 1— 15.^,
Het einde van dezelve -~ 3 _ o^i

en het einde der algemeene Eclips— 4 — Agx -„

Het midden is hier juist tiisschen

beideingelegen, en heeft dusplaats— 2^ iS'^-—
m. DEEL, Z. GEN, JB Vro©«
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Vroeger of later dan deze tijdstippen , zal ei

toergens iets van kunnen gezien worden.

Op de Kaait zijn alle de Landen en plaatsen

der Aarde vertoond , waar dit Verscliijnsel zal zigt-

baar zijn. — Deskundigen kennen de moeijelijk-

heid , of liever de onmogelijkheid om een zoo aan-

merkelijk gedeelte van den ronden Aardbol, naar

Waai'heid , op een plat vlaJc uitgebreid , te verbeel-

den. De stereogrophische Projectie van hetzelve,

200 als ik ze hier gebmikt heb, scheen nüj de

'beste te zijn, wijl zij de ware gedaante der Lan-

den het minste bedeift. Zij heeft echter liet on-

gemak , dat zij de gewesten , naar mate zij ver-

der van de Pool verwijderd zijn, ofna]:)ij den bui-'

teniand komen, meer en meer vergroot, zoo dat

de landen , die nabij , en vooral die onder den

Equator liggen , bijna eens zoo groot verbeeld

nioctcn worden , dan die welke digt bij of onder

de Pool zijn. — Men moet dit dus wel in het

oog houden : doch dit onvermijdeüjk gebrek heeft

hier echter geen den minsten invloed op het ge-

bruik , noch op de nasporingen die men uit de

Kaart zal willen afleiden.—
De breede , ligt geschaduwde , kromme band

gaat over alle de plaatsen der Aarde , waar de

Eclips zich annulair of ringvormig vertoonen

^.— De lijn midden in dien band, is eigenlijk

het



het spoor der veïlengde as van den sc!ia(luwïcege1

der Maan. AJle de plaatsen waar over zij heneii

gaat, zien de Eclips centraal., of de middclpiin-*

ten van Zon en Maan voor een oogehblik op el-*

kanderen , en dus de Zon in de gedaante van ee-*

nen , overal even breeden , helderlichtenden ring ^

het^velk eene zoo fraaije als allerzeldzaamste ver-^*

tooning , voor eene bijzondere plaats, oplevert*

]^Ien ziet op de Kaart, dat dit spoor der tér**

lengde Maan - scbaduwe eerst op den Aardkloot

komt nabij de Noord - pool , boven ^deh parallel

Van 80 graden breedte. Zij loopt Vooii door hel

onbekende noorden, over het noordoostelijk deel

tan Groenland , door de Ijszee , tusschen Ystand

en Noorwegen , en , nabij de kusteii Vaii Dene'*

tnarhen, door de Noordzee, en komt, aan deiï

Tnond der rivier de TF'eser y op het vaste laötl

Tan Emopa.

Van daar gaat zij over Breftien , ttcnrietéti f

Gottingen , Eisenach , Smalhalden , en ovejf

Neustad , tnsschen Regensburg en Munchen: ifiC

Italië over Vdina , Aquiteja eü Grado , alwaaf

ïij in de Venetiaansche Golf valt ; zij loopt öo^

Over den oostelijken uithoek van Italië , over St.Lu-*-

cia ; voorts langs en over de zuidwestelijkste kust

Van het Eiland Candia, door d<; IVIiddellandsdie'

Zee, over de landengte van Sué'z , iö tfoest A^*

•B 2 rahi'èï



'rcihiè ; alwaar zij, op een korten afstand van de

Perzische Golf, bij Zons ondcigang eindigt.

Evenwijdig met dit spoor der Maan en met den

geschaduwden band , zijn nog vijf andere kromme

lijnen getrokken , die de grootheid der verduiste-

ring, van 9 duimen over de Noord-en over de

Zuidzijde der Zon , en voorts van 6 en van 3 dui-

men , benevens de uiterste raking der randen van

Zon en Maan , aantooncn , voor alle de plaatsen

waar over zij loopen.

Alle deze kromme lijnen worden doorsneden

Van een aantal andere hjnen, die zich alle in de

^'oord-pool zouden kruisen.— Dit zijn eigenlijk

QLfurlijnen^ aan welker benedenf^ind het uur, met

^omeinsche cijfers is gesteld. Alle de plaatsen,

(door welke deze lijnen gaan, zullen het midden

der Eclips zien ,^ op het uur dat de umlijn aan-

wijst, en wel volgens den tijd dier plaatsen zelve.—-

Met beluilp van deze Uut lijnen, kan men het mid-

.den der Eclips, voor alle plaatsen tlie men wil,

vrij juist , op 5 k 6 minuten na , bepalen , zoo

.jals wij met eenige voor])eelden zullen aantoonen.

Amsterdam , dat zeer nabij de lijn der annu-

,lairc Echps ligt, is niet ver van de lijn van 2 uren,

JUs men nu den afstand van die Stad tot aan deze

imrlijn, volgens den loop van het Schaduw -spoor,

neemt, en, in die zeilde strekking, tusscLen de

2i



5 en 3 uurs- lijnen afpast, (de vergrootende evenre-

digheid in aanmerking nemende ,) zal men die om-

trent i bevinden. Dus zal Amsterdam het midden

zien ten 2|. mir, of 2 men 12 minuten, het geen

met de Lijzondere J3ere]vening voor die plaats juist-

overeenkomt.

Gottingen , op het spoor der centrale Eclips

,

lusschen de 2 en 3 umsiijnen gelegen , is ongeveer

^1 van de eerstgenoemde üjn af: bijgevolg is' het

midden aldaar omstreeks 2 u. 36 min.

Petersburg ligt zeer naljij en vóór de lijn van

4 uren : zoo dat het midden aldaar omstreeks

3 uren 5'j min, zal voorvallen : terwijl de groot-

heid der verduistering, volgens de lijnen op de

kaart , ruim 9 duimen over het zuidwesten dei:

Zon bedragen zal.

Aldus kan men den tijd , benevens de grootheid

der verduistering, voor alle andere plaatsen naspo-

ren ; ook voor zulke die niet op de Kaart aan-

gewezen zijn ; men heeft dezelve slechts daarop

aan -te stippen, volgens hunne lengte "en breedte,

die men van elders beleend kan hebben, en die

men op den eersten Meridiaan van Ferro herlei-

den moet, volgens welken de Kaart gemaakt is.

Eindelijk worden alle de evenwijdige kromme

lijnen van het spoor der Maan - schaduwc , aan

B 3 ' haie*



Kare einden , bepaald , door eene andere om dé

pooi gebogene lijn
, gaande over alle de plaatsen

èie het midden der Eclips zullen zien bij derf

opgang of bij den ondergang der Zon , zoo als

(daarbij staat aangeteekend. Zij loopen tussclien

tsvee andere krulyormige lijnen , welke de -plaat-

sen aanwijzen waar bet begin en bet einde bij

den op~ en bij den ondergang voorvalt. — Deze

twee lijnen, altijd van eene zonderlinge gedaante,

bebbsn liier , zoo als meestal plaats beeft , de

fig^iut eener kromgebogene uitgerekte 8 , waar-

aan bet knjispnnt of de knoop zich aan de over-

zijde der pool bevindt , en bij welken knoop

feien drie snijpunten , en , bovendien , nog drie

raakpunten ondei'scheiden moet.

Op den parallel van 84°
, o' , 29"

,
(bet com-

plement der Zons -declinatie bij de Eclips) , gaat de

Zon op dien dag niet onder, maar schuift te mid-»

deinaclit slechts langs den horizon voortc Op d^ezan

parallel moeten dus de drie kromme lijnen bovenge-

meld, elk in een bijzonder punt, raken. Het eerste

punt a is de overgang der lijn van bet begin bij

Zons opgang in die van het begin bij den onder-

gang. Desgelijks is het raakpunt b het omgekeer-*

de, en doet dö lijn van het einde bij den opgang,

tot die van den ondergang overgaan : tusschen.

jjpi^p tooiiï i^^Ct raakpuat o dêu overgang der



ïijnen van het midden. Op dezen parallel zijn dnS

drie plaatsen , waar het begin , lïet midden en het

einde der Eclips , in den horizon moet vooiTallen^

Het kruispunt c is verder van de Pool ver-

wijderd : deze plaats heeft dus eenen , schoon zeer

korten, nacht; (de straaDjuiging bij dit alles niet

in aanmerking genomen zijnde,) hier zal de Zon

juist zoo lang onder den horizon blijven , als dé

Eclips daar ter plaatse duren moet. Zij ziet dus^

200 als de nu nader bepaalde lijnen ook aanwijzen

;

liet begin bij den ondergang ; zij mist het midden,

eri heeft het einde op den volgenden dag, juist

als de Zon bij haar opgaat.

De twee andere snijpunten ontstaan door de

lijn van het midden , op de doorloopende lijnen

van het begin en van het einde. Het eerste punt

is tusschen a en c ; deze plaats heeft het begin

der Echps bij Zons ondergang , op dien dag ,

en ziet daarna het midden bij den volgendi^n op-

gang. Het andere punt bevindt zich tusschen 5

en c ; liier ziet men het midden bij den onder-

gang , en vervolgens het einde , 's anderen daags ^

bij den opgang voorvallen.

Schoon nu alle deze plaatsen , op de Kaart ,

2eer digt bij eikanderen zijn , zoo zijn zij toch,|

^ 4eu Aai'dbol zelven, aanmerkelijk genoeg vaa

JB 4 elkaö*



élikanderen verwijderd. Zij vallen alle in het on-»

bekende noorden , en het is dus onnoodig om

dezelve nader te bepalen. Bij sommige Ecüpsen

echter, kunnen zij veel verder van de Pool ver-

Vijderd zijn en in bekende landen vallen. Ik heb

dus gemeend dezelve hier ook te moeten aanwij-?

aen, ten dienste der liefhebbers, die de omstan-

digheden van andere Eclipsen eveneens wilden na-

sporen: wijl het werk van den Heer de kanter,

kortheidshalve , er geen gewag van maakt. (
*

)

Op

(*) Ik herhaal het nogmaals, dat men de straalbuiging

bij al het boveiigezegde , niet in aannurking nemen moet,

gelijk ook de beroemde la lande, die, in zijn alom

geaeht werk over de Sterrekuiide , alle de gcDoemde pun-

ten , schoon ecnigzins duister , aangewezen heeft , er ge-

heel niet aan schijnt gedacht te hebben.— De straalbui-

ging verhoogt altijd den 'stand der hcmellichten , en doet;

de Zon , in die noordelijke streken , 8 a 14 dagen vroeger

verschijnen, dan zij anders, na den langen nacht van eenige

maanden, die men aldaar heeft, zoude doen: zij kan dus,

in de nabijheid der polen, een groot verschil geven. Bij

onze Eclips is de doling die hier uit ontstaan kan , wel

van geen belang; doch wanneer de Zons- declinatie eens

ao of -meerdere graden bedraagt, dan zouden de zes punr

'ten in Lüpiand of in Zweden , in Rusland , Siberië of in

het noorden van Amerika kunnen vallen : en dan zoude

men het getal minuten welke de straalbuiging den stand

der hemellichten , in den horizon aldaar, verhoogt, van

het complcm.cnt der Zons -declinatie moeten aftrekken

of bij tclle.ü
, 91» den uivcrstea parallel te vjudeq, waarop



Op de lijn van het begin bij Zons opgang ;

ligt (Ic plaats , die het eerst van alle , het begin

4er algemeene Eclips zal zien. Zij is dus aange-»

wezen 0, en ligt in Hudsons-baaiy nabij de

oostelijke kust van 'Nieuw -TFallis.

Desgelijks ligt, op de lijn van het einde bij

Zons ondergang, de andere plaats, die het aller-^

laatste van alle , het einde van dit verschijnsel

zien zal. Zij is eveneens aangewezen, en ligt op

39 graden lengte en 5| gr. noorderbreedte, diens-

Volgens in Ethiopië.

. B 5 Alle

de gemelde punten zijn: ook zoude men dan, om alles

t(?n strengste te bepalen , de uitwerkselen dier straalbui-

ging, naar gelang der onderscheidene breedten, ook even

zeer op de gansche uitgestrektheid der lijnen van het be-

gin , midden en einde , bij den op- en ondergang der

Zon , moeten toepassen. —

De knoop der drie lijnen is , bij noorder Zons - decli-

patie , altijd aan de overzijde der Pool, en wordt, door,

de straalbuiging , daar nog iets verder van verwijderd.—

.

Wanneer dus de Zon zeer nabij of in den noorder - keer-

kring is , ten tijde van eene Eclips , die in het tegea

over ons gelegen werelddeel moet voorvallen , en diens-

Volgens , voor Europa, als onzigtbaar wordt gesteld; dan'

kunnen de gemelde zes punten somtijds op de noordelijkste

grenzen van Europa zijn , en men zal dan aldaar , bij , en
voor of na de Zons op - of ondergang , eene gedeeltelijke

Verduistering hebben, die wel eens zeer aanmerkelijk en'

zonderling wezen kan , en die echter de oplettendste be-

rekenaars ontsnapt, om dat zij , in onze meer zuideijjks

tcrekeu , midden ia den nacht moet voorvallen.



Alle deze kromme lijnen en punten op de Kaart

iijn , met de meeste naauwkeurigheid , algeieid

uit het aJge)Tieen Ortographisch ontwerp dat ik

Vau deze Eclips gemaakt heJ) , , op dezelide grooté

schaal, hier voren jiag. 5 vermel(( , en volgens

de vernuftige handelwijs , die in het meergemelde

Werk van den Heer de kanter, wojdt op--

gegeven.— De liefhehhers zullen nu , met behulp

Van deze Kaart , het spoor der verlengde Maan-*

Schaduwe, volgens de strekking der hoven opge-

gevtne plaatsen, als ook de beide uiterste grens-

lijnen der ringvormigheid , hgtclijk op groote

Kaarten van Duitschland , van Italië , enz. ktmnen

bepalen , en daardoor , in alle die landen , eerie

groote menigte van voorname en mindere plaatsen

vinden , die het verscliijnsei ringvormig zullen zien.

Volgens mijne berekening en nasporingen , loopt

de grenslijn der ringvormige Eclips , in ons

Vaderland , over het eiland Texel , door de Zui-

derzee, in de streeklijn van Enhhuizen , Har-

(Jerwijk , DoesLurg , Emmerik ^ Rees en W^eseU

AUe deze en nabij gelegene plaatsen , zullen da

Maan (^aieel op de Zon , of de inwendige raking

der randen zien ; diensvolgens is de Eclips ring-

Vornüg voor de Provinciën Friesland, Gronin-^

geriy Overijssalf Drente ^ ea het noord -ooste-»

lijkst



lijkst gedeelte van Gslderland met het kwartier

Van Ziitphen.

De Beverwijle , Zaandam , TVeesp , Utrecht'

en Zeist , TJ^ijh bij Duurstede , T/*?/ , Megen y

JBatenhurg en Kenlo^ henevens alle (ïe plaatsen

in derzelver strekking en nabijlieid Igelegen , zul-

len , op zeer weinig na , dezelfde scliijnvertoo-*

Hing zien als Amsterdam.

Desgelijks zullen ter Neuzen
.,
Axel en Hulst j

Dejidermonde , Brussel en Vilvoorden , Namew
en Luxemburg ^ met 'alle de , in die sü'eekliju'

gelegene plaatsen^ , meer of min de phases van

Middelburg helAen,

Zonderling is het , dat bij deze Eclips het spoor

der verlengde Mcan-schaduwe jm'st midden tus-

schen de Steden Amstej-dam en Berlijn door-

loopt ; en wel zoodamg , dat beide , de eerstge-

aoemde ten westen, en de andere ten,^ oosten ,

eveneens buiten en zeer nabij de uiterste grenslij-

nen der ringvormigheid liggen. Diensvolgens zal te

Éerlijn een genoegzaam even groot gedeelte der

Zon aan de noord - oostzijde verhcht zijn , als lö

Amsterdam aan de zuid - westzijde. Wanneer

men dus de afbeelding der phases voor ylmster^

dam het onderst boven keert , dan zal men

,

geen acht $laaiide op deu scliijubaien INIaans-wcg",

- juist



juist de ware vertooning van liet iniclJen der E-

clips , voor Berlijn hebben ; die aldaar , volgens

de Uurlijnen op de Kaart ^h voor 3 lu-en , en dus

ten 2' U. 54 m. moet voorvallen. Bij nader on-

derzoek , heb ik ook voor die Stad gevonden

;

Let begin ten i U. 27!^ m. , midden 2 U. 5im.,

einde 4 U. i4 m. , en de grootheid 11,1 duimen.

Rome, genoegzaam eveneens als Amsterdam
y

ten westen , buiten de grenslijn der ringvormig-

heid gelegen , zal alzoo ook , op zeer weinig na

,

dezelide pliases van het miilden hebben , en wel

,

volgens de Uurlijnen , ten 3 U. 12 m. Eene

vlugtige Projeclie voor die Stad
,

gaf mij het be-

gin ten 1 U. 43§ min., midden 3 U. i3 m. eu

het einde ten 4 U. 34 minuten.

Eene dergelijke , voor Londen
,

geeft het be- •

gin ten 12 U. 29 m. , midden 1 U. 46 m. , ein-

de ten 3 U. 12 m., en de grootheid io,3 dui-

men : 'A het welk ook met. de aanwijzingen der

Kaart overeenkomt.

Deze Zons - verduistenng zal, naar alle waar-

schijiilijkheid, de voornaamste voor ons Vaderland

zijn , welke men , in den loop dezer Eeuw , kan

verwachten. De Heer greve heeft dit reeds aan-

gekondigd in zijne onlangs uitgekomene Sterre ->

ea fFeerkundigQ berigtm vogr het Jciar 1819 i

op'



,op grond der berekeningen van den Heer EöELJ

\e Rotteixlam , die, met eene onbegiijpelijk gedul-

dige volharding , de elementen van alle Zons - eu

Maans- verduisteringen, tot in het jaar 2100 toe,

uit de zelfde tafelen van den Heer de kanter ,

berekend heeft. Ik heb het handschrift , waarin

de resultaten van alle deze berekeningen aangetee-;

kend staan , thans voor mij hggen , en verwonder

jnij ten hoogsten over 's mans voorbeeldeloos ge-

duld en de naauwgezetheid , die er allervvege in

doorstraalt. De daarin aangeteckende uitkomsten

zijner berekening onzer Eclips van den 7 Septem-

ber 1820, stemmen volmaaktelijk met de mijne

overeen , en geven dus allen grond om ook van

de andere ecne gelijke naauwkemigheid te mogen

verwachten. He heb dan daaruit , zoo veel de

tijd gedoogde , alle de nog volgende Zons-ver-

duisteringen dezer Eeuw , met den passer in de

hand , nagegaan', maar geene gevonden , die ,

voor ons ^^aderland , de nu beschrevene evena-

ren , veelmin overtieffen zal.

Voor weinige jaien nog hadden de Stenekmidi-

gen, die vanden 9 Oclober iSiy voorde aanmer-

telijkste van deze Eeuw, ook voor onze streken,

gehouden. Reeds in den jare 1 8o3 , heb ik deze

,

tot mijne oefening , in aiie hare bijzondcxheden

,

na-«



Uagespoord, en bevonden dat de grootste fcidüis^

tering, \& Amsterdam, slechts io|-, en \.t Middel-^

burg io| duimen zal bedragen. Op de zindelijk-

fte grenzen van ons oud, en nu weder vereeniga

Vaderland , zoo als te Doornik, Mons^ Namen

^

Zjuxemburg, enz. zal zij meer of min ringvor-'

mig zijn, zoo als ook in Londen. De verlengde;

as van den scbaduw- kegel, loopt, volgens mijne

toenmalige bevindingen , over en langs de zui-

delijke streken van Ierland en Engeland , zeer

digt boven Parijs , voorts door Zwitserland
^

jDuitschland , en in Turkije juist over CoJistan-^

tinopel, waar voor ik die Eclips toen ook , bij

eene nadere Projedlie, centraal gevonden lieb. Zij

gaat verder door Perzie en Indie , tot in de zui-«

delijke deelen van China ^ waar het einde, bij

Zons ondergang , vooiTalt.

Ik besluit met den wensch : dat deze mijn ar-»

arbeid aan het zeextvvsch genootschap der.

WETENSCHAPPEN CU den Beminnaren der Sterre-

leunde in het algemeen , niet onaangenaam zijn

moge , en dat eene gunstige luchtsgesteldheid bij

eenen helderen hemel , hun het vermaak verschaf-

jfe om dit verscliijnsel , in deszelfs ggnsche duur-f

zaamheid , te kunnen waarnemen ; en dus te kun-

nen zien in hoe ver de uitkomsten met de bere-



Icening over een stemmen.— Ongetwijfeld zullen

de Lief'heljbers , zoo wel als ik , verlangen , den

uitslag dier waarnemingen van ondeisclieidene

plaatsen te vernemen. Ik noodige dus allen uit,

om dezelve onderling mede te deelen, het welk,

mijns oordeels, zeer gevoegelijk geschieden kan,

door die ter plaatsing te zenden aan den Alge-*

meeneh Kimst -en Letterbode : welk alom geacht

tijdschrift, het geen de bevordering en versprei-

ding van Kunsten en Wetenschappen , en van alles

wat daartoe betrekking heeft, als eenen zijner

aangenaamste pligten kent , daaraan zeker gaarne

de hand zal wiÜen leenen.
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ZON-E CLI
OP DEN VIIde" SEPTEMBER 1

Het BEGIN , 's namiddags , waren tijd . , .

Alsdan geschiedt de eerste raking der rand©

IMaan, ten westen van Zons toppunt .

De Maan komt in den verticaal der Zon . .

Zij komt geheel op de Zon

De inwendige raking der randen gesckiedt

ten westen van Zons toppunt

Het MIDDEN , of de GROOTSTE VERDUISTEB.INC

Als dan is:

De kortste afstand der middelpunten van Zon

De grootheid der verduistering . . . ., . , . .[

Of in honderdste deelen van de oppervlakte d(;

De breedte van den verlichten ringf ,°
( van ondere?

Tweede inwendige raking der randen .'

Zij gesdiiedt ten oosten van het toppunt <

De Mkan komt op den almucantarath der Zon

Het EINDE der Eclips volgt

De laatste raking der randen gescliiedt dan te

tet toppunt der Zon .

i*") Ook hier voor vindt men cene Tafel onde

don Heer uk kant er. i
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ZON-ECLIPS
OF EEN Vllt»^" SE PTEMBEB. 182O,

Het BEGIN , 's namiddags , waren tijd ; . . . ten

Alsdan gi^scliiedt de eerste raldng der randen van Zon en

Maan , ten westen van Zons tojijjunt

De Maan komt in den verticaal der Zon ten

Zij komt geheel op do Zon ten

De inwendige raking der randen gesclüedt dan wederom

ten westen van Zons toppunt

Het MIDDEN , of de GROOTSTE VERDUISTEJUNG Leeft pïaals ten

Ais dan is:

De koilste afstand der middelpunten van Zou en Maan ....
De grootheid der verduistering

Of in honderdste deelen van de oppei-vlakte der Zonneselujf (*)

-. , , , ,. ,
rvan boven of ten noorden

De Lreedte van aca verücliten ring { , „ .

,

"
( van onderen oi ten zuiden

Tweede inwendige i-aking der randen ten

Zij gescliicdt ten oosten van het toppunt der Zon ....

De Maan komt op den almucantarath der Zon ten

Jlet EINDE di-r Eclips volgt ten

De laatste raking der randen gesclüedt dan ten oosten van

bet toppunt der Zon

() Ook hier voor vindt men ecne Tafel onder die «O
d.'Q Il.-cr \ii. KANTE R.

te

MIDDELBURG

1 2 Uren 38 min

op 54^ graden.

2 Uren 6 min.

a- Uren 7^ min.

2 min. 2,4 sec.

10,8 duimen

aaü de Noordzijde.

o,83

r 2 U. 38J m. 1

lenSU. 24 m. j

3 Uren 3x min.

op 8g| graden.

.VMSTERD.VM.

12 Uren 43iniin

op 56| giaden.

2 Uren 1 1 mïn.

2 Uren i 2 min.

I min. 30,6 sec.

iï,i duimen
aan de Nuord/ijde.

0,85

2 Uien 5o min.

3 Uren 35 min.

op 9'ï gi-aJcn.

GRONIKGEJN.

13 Uren 53 min

op 59^ graden.

2 Uren 20 min.

2 Uren i7|min.

op 45 gmdcn.

2 Uren 2o| min.

o mi-i. 35,4 sec.

11,-2 duimen
ia het Noorderdocl.

0,86

min. 28,2 jec.

1 min. 3^ sec.

2 Uren 23 min.

op 71)4 graden.

2 Uren 27imin.

3Uren4iJmin.

^P 9-1 gi'sdcn.

te

GOTTIKGEN.

1 Uren iijmin.

op 65^ graden.

2 Uren 38|^ min.

2 Uren 36 min.

op 81 graden.

2 Uren 381 min.

min. o sec.

11,2 duimen
Centraal.

0,86

1 min. 3,6 sec.

I min. 3,6 sec.

2 Uren 42imin.

op 98 graden.

2 Uren 38jmin.

3 Uren 5gi^ min,

op 90^ graden.

rETERSBüRG.

2 Uren 4omin,

op 87I: graden.

3 Uren 58i min.

3 Uren 56| min.

5 min. 67,6 sec.

9,3 duimen

aan de Zuidzijde.

0^9

i^Tü plaalsen legen over ie afbeelding der j}.'iaKS.)
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VERSLAG
AANGAANDE EENE IN IIET JAAR. 1817

ONTDEKTE GRAFZERK
SN EEN

BAAR ONDER BEDEKT MENSCHELIJK,

' GERAAMTE IN DE KOOR-KERK TE

MiDBELEURa.

Vinder de voofnaamfte Mannen der dertiende

eeuw munten boven vele anderen uit willem
D E T w E E D E , Graaf van Holland en Roomsch

Koning, en zijn Broeder flor is, doorgaan*

bekend onder den naam van f l o r i s d e m o m-

B 01 R , of Voogd van Holland.

Beide geboren uit het eerste Huis der Grs-^

ven van'HolIand, hebben aan het Land, doos

hunne dapperheid en ftaatkundig belluur , groo-

ts diensten bewezen , bijzonder aan Zeeland,

Yooral aan de Stad Middelburg en het Eilanci

Walcheren.

Beide verdreven de Vlamingen uit dac Ei-

land.— F L o R I s maakte zijnen naam ruchtbaar

door de nederlaag , welke hij den Vlamingen

toebragt bij iVsstkappelle ^ en door het gevan-

IlI. DEEL. t. GEN. A gCI^



gen nemen vaii guy en wille m van dam*
PIERRE, die het vijandelijk leger aanvoerden,

Willem en floris verdedigden Zee-

land niet alleen , maar leiden zich ook toe

op de befchaving der ingezetenen. Aan Bïid-

delhurg en Zierikzee gaf willem bijzon-

dere voorregten : aan geheel Zeeland gaf

FLORIS Keuren. Willem was boven-

dien zeer mildadig jegens Kerken en Geeste-

lijken en Helde groot belang in hunne voor-

bede. De Abdij van Middelburg vjqvó. door

WILLEM vernieuwd en met rijke inkomsten

begiftigd ; behalve andere Godsdienstige Ge-

ftichten , die hij oprigtte , verbeterde en ver-

fierde hij Middelburg, De Koning had er zelfs

een Paleis, 't geen hij bij zijn verblijf in Wal-

cheren gewoon was te betrekken.

Doch helaas! de beide Vorsten leefden te

kort voor Zeelands belangen. Beide geraakten

in den bloei hunner jaren ongelukkiglijk aan

hun einde.— Koning willem, een fchoon,

jong en dapper Vorst, in het jaar 1256 de

West - Vriezen vervolgende , zonk met zija

paard door het ijs, en werd deerlijk door dea

toefchietenden hoop vermoord.-— Floris,
niet minder dapper, het vermaak van een fteek-

^el te A^twcrpsn beproevende, ontving er

eene



-( 3 )-

eene wonde, die hem eerst eene ziekte en ver-

volgens den dood veroorzaakte in het jaar 1258»

Zie Melis Stoke, II. D. 4. B. vs. 29—48'; en

vooral de uitmuntende Levensfchets van Flo'

ris Voogd van Holland^ door Mr, J. C, dé

Jonge, Subllituut- Archivarius van het Rijk ,

te vinden in het III. D. 1. St. der Ferh. van

de Maatfchappij der Ned. Letterk. te Leij^ett»

Het lijk van floris werd naar de Abdij-

kerk te Middelburg overgebragt, en daar mee

algemeene rouw ter aarde beileld: fchoon er

niet gemeld wordt , dat eenig bijzonder Praal-

graf voor hem zij opgerigt. Daar zou waar»

fchijnlijk ook de rustplaats geweest zijn voor

de overblijfsels van zijnen koninklijken Broe-

der ; maar de West + Vriezen hadden zich van

het lijk meester gemaakt, en hetzelve, na hec

door zout tegen bederf bewaard te hebben, te

llocgwoude, diep onder ^^n gronde begraven,'

Floris, 's Konings zoon , en opvolger

in de Grafelijke waardigheid over Hollanji

en Zeeland , tot mannelijke jaren gekomen ,

deed de moordenaa.rs van zijnen Vader zijne

wraak gevoelen : en had ook in het jaar I28;2

het zonderling geluk het gebeente van zij-

nen Vader weder te vinden, nadat hc; zes

4. Aa eu



-( 4 )-

en twintig jaren in den grond gelegen had.

Nadat FLORis die dierbare overblijfsels met

heiligen eerbied had befchouwd en doen reini-

gen, deed hij die leggen in eene zuivere kist;

r\z2Lr Utrecht brengen; plaatfen voor het hoog

Altaar, en daar eenen plegtigen dienstdoen voor

de rust van'sKonïngs ziel. Zie vanVeldenaar

fasciculus temporum,foL z^^verfo , edit, 1480.

Na het afloopen dezer godsdienstige plegtig-

heid te Utrecht, was flor is bedacht , om

de overbiijffels van zijnen Vader naar eene

veiliger plaats over te brengen En nu werd

het vorstelijk gebeente , waarfchijnlijk gever-

nist en in eene kostbare kist gerangfchikt ,

raar Middelburg overgebragt, alwaar het raec

Koninklijke pracht werd rondgevoerd en in

het Koor der Abdijkerk (aan de Moedermaagd

cnSt.Nikolaas gewijd) op eene kostbare graf-

^afel of altaar nedergezet, naar het gebruik der

Roomfche Kerk denkelijk met een kruisbeeld

enwaskaarfen verfierd, gelijk men gewoon was

te doen met de overblijfsels der Martelaren.

Zie Melis Stoke IL D. 4 B, vs. 428—473 , en

andere fchrijvers bij Meerman II, D. bl, apa

aangehaald ; volgende hierin misfchien het

voorbeeld van Keizer Frederik den I,, die het

gebeente van Karel denGrooten ia 't Jaar 1 17a



-{ 5 )-

te y^/^<?» gevonden hebbende, hetzelve in eene

zilveren kist deed leggen en plaatfen in het

Koor op het hoog Altaar, Zie Noppi bejchrei-

hung von Achen fol. lo.

Daar ftond nu de kist met het vorstelijk ge-

beente , voor aller oogen zigcbaar , in de na-

bijheid der overblijfsels van 's Konings Broe-

der FLORls, en van zijne Echtgenoot eli-

ZABET van Brunswijk-^ een monument van

den kinderlijken eerbied van f lor is, en den

Middelburgeren niet flechts tot een voortdurend

bewijs zijner gunst, maar ook ter hunner aan-

moediging om zich dezelve in'sLands verde-

diging tegen magtige naburen waardig te blij-

ven betoonen.

Toen echter deze ijver, bij het verloop de»

tijds, gelijk het mij voorkomt, wat bekoeld

was , -werd eensklans de naredachtenis vaa

Koning v/illem op eene uitftekende wijze

verlevendigd : trouwens zij was niet verge-

ten bij den Graaf wi;.lem den III , uit het

huis van Henegouwen. Drie en veertig jaren

had reeds de lijkkist des Konings in de Abdij-

kerk ten toon gedaan, toen Graaf wil lem
een uitflekend bewijs gaf van zijnen eerbied

voor de nagedachtenis zijns Oudooms.

Hij beval, en gelijk het fchijnt bij herha-

A 3 ling;
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'ling, dat er inde Abdijkerk te Middelburgs

ter eeuwige gedachtenis van den voortrefFelij.

Itèn Vorst en Heer willem, weleer Koning

der Romeinen , een lijkdienst zoude worden

'gcfticht, om door een bekwaam Kapellaan op

éen altaar bediend te worden; aan wien hij zoo

'wel als aan zijne opvolgers eene jaarlijkfche

dotatie fchonk van vijfen twintig Ponden tour-

nois , te betalen uit de Tienden van Oostkap*

pelle ; ter eere Gods en ter vermeerdering der

godsdienstige plegtigheden. De verdiendelijke

Schrijver vanh Leven vanKoving ÏVillem^ de

beroemde Meerman heeft, in het tweede deel

yari dit vcortrefTclijk werk , dit charter bewaard.

En zoo bleef 's Konina:s nagedachtenis in

dankbare en godsdienstige herinnering , ftaan-

de de regering der Graven uit de huizen van

Henegouwen , Beijeren en Oostenrijk. Maar

/ onder het laatfte huis werd een nieuwe luister

toegevoegd aan de glorie van onzen willem.
Of nu de koninklijke kist boven den grond

zij blijven liaan , of in het Grafelijk graf bij

de overblijffels van Willems Gemalin e;liza-

BET van Brtinswijk , van floris zijnen

Eroeder en van Gravin jiilda vaniScliotland zy

nedergelaten, is niet wel. te beflisfen. Koning

WIL»
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WILLEM was de (lichter der Middelburgfche

Abdij. Maar dus ver was ter erkentenis zijner

weldaden, tegen het gewoon gebruik, geener*

lei openbaar eerbewijs opgerigt. Het kan dus

niet vreemd voorkomen, dat de Abt van Mid-

delburg daartoe aan den KTfizer Cmisfchien bij

gelegenheid van deszelfs verblijf binnen die

Stad in hec jaar 1540 } eenig voordel gedaan

hebbe,en dat hij door denzelven verwezen zi)

naar zijne Zuster, de Gouvernante der Neder-

landen. Zij deed althans in hetjaar 1542, vol-

gens Opmeer Operis Chronologici pag. 657,

den Abt Floris van Schoonhoven aanfchrijven,

om ter eere des Konings eene fchoone en def-

tige Graftombe te ftichten, waarin de Vorste-

lijke overblijfsels zouden worden overgebragt.

Aan dezen last begon men, naar het verhaal van

Reigersberg Chron, van Zeeland ILD bl 92,

inhetjaar 1546 tevoldoen; en na de vokooijing

van het werk » zal de kist met het Vorstelijk

geraamte , denkelijk niet groote plegtigheid,

zijn nedergezet in de vervaardigde rustplaats,

onder eene fierlijke grafzerk j die 's Koning»

gedaante en wapenrusting uitdrukten.

Volgens de getuigenis van Boxhorn op Rei'

gersberg Chronijk van Zeeland L J). bl. 152,

A 4 ZOU



zou. dit heerlijk werk , benevens vele andere

kostelijkheden , door brand en voornamelijk

door de onhefchofte hand van heeldflormers

zijn vernield.

Wat den brand aangaat : er is groote reden

van twijfeling of de fchrijver wel goed onder-

rigt zij geweest; daar de brand , die rn dè Ab-

dijkerk in het jaar 1568 voorviel, zich bepaal-

de tot de Vóór -kerk, zonder het Koor te be-

fchadigen. En wat betreft de beeldvormers :

zeker heeft ook hun geweld de Abdij getrof-

fen; maar de Regering van Middelburg ver-

zekerde 's Konings Raden, dat Burchmeesters

met eenige van het College zulke neersiigheid

gedaan hadden^ dat er veele gefalveert is ge*

•H'eest van de Kerkegoederen en ornamenten ,

namelick den grooten autaer in^ de Ahdie ^ de

Prinfen Sepulture en de boeken van de Librai'

rie aldaar enz» Het is nogtans niet onwaar-

fchijnlijk , dat de Regering zich zelve en hare

burgerij zoo veel mogelijk heeft willen ver-

fchoonen , en dat de toenmalige Abt, geen

kans ziende om al het gebrokene, en dat voor

eigen rekening, te herftellen, bij voorraad de

Nis der Graftombe aan de binnenzijde der Kerk

met een' dunnen muur heeft laten toemetfelen,

in de hoop , om bij gunlliger tijden het vol-



-( 9 )-

komen herftel van alles, ook dat der gefchoti-

dene Grafcombe , te bewerken.

Nimmer echter werd deze hoop vervuld.

—

De Grafzerk draagt nog de kentcekenen van

meer dan gewonen aanval. Indien de drift der

beeldrtormers in hcc jaar 1566 het vorllelijk

Praalgraf gefpaard had, zou de Regering der

ftad Middelburg , eenige jaren later , haren

eerbied voor willem , haren Koninklijken

Schutsheer, op eene andere wijze hebben uit-

gedrukt : trouwens ter gelegenheid van het

heiitel der Koor- Kerk in het jaar i5o3, bc-

(loot zij den 13 December deszelfden jaars,

om , ter eere van meergemelden Vorst eene

heerlijke Sepulture van blaauw of wit Arduin

in het Koor der Abdij -Kerk in 't Portaal te

doen oprigten. Schoon nu wel aan dit beduic

niet voldaan werd, waarfc hij n lijk bij gebrek der

noodige gelden, 'sKonings nagedachtenis ech-

ter bleef in zegening, en het voornemen der Re-

gering van iIf/^^<?/^i;/rg herleefde twee en twin-

tig jaren later, waarvan evenwel, gelijk te vo-

ren, de uitvoering achter bleef. Hetbefluit van

den ipNovember 1625, waarbijeenige Heeren

gemagtigd werden om te fpreken met den

Ridder pieter. coürten, aangaande het

maken van (^eene') Sepulture voor Conïnck

A 5 wii,»



wiLLKM //; dc Coorekerk y bleef zonder ge-

volg: het zij dat men het over de plaats niec

eens is kannen worden met den Ridder cou r-

TEN, eigenaar eener naastgelegene Gratstede,

het zij om andere redenen. Men was alihans

toen geneigd de Prlnfelijke Sepulcure op eene

andere plaats, dan in het jaar 1603 was be-

paald, te {lichten, en wel naast het glasraam,

waaronder zich de nu ontdekte Grafzerk be-

vindt.

Reeds zijn er meer dan vijf en een halve

eeuw verloopen, ledert het gebeente van Ko-

ning WILLEM herwaarts is overgebragc , —
bijna drie eeuwen werd het met godsdicnfligen

eerbied bewaard, en bleef misfchien een voor-

werp van dc gebeden en lijkzangen der Chris-

tenen.— Sedert de hervorming in Kerkbegrip-

pen moge 's Koning i nagedachtenis niet ver-

geten zijn ; het Vorilelijk Praalgraf is verdwe-

nen en WILLEMS overblijfsels zijn onzigtbaar

geworden , verborgen in den muur van het

Kerkgebouw.

Een gelukkig toeval gaf mij tot derzelver

ontdekking, gelijk ik meen, aanleiding. Ik

vond in het Koor der Abdij -kerk de grafzerk

Van den beroemden Geneesl*er en Lecterheid



HADRIANÜ9 juNius , waamntf ik lang gezocht

had, en dit deed in mij de begeerte herleven,

om ook die van Koning willem op te fporen.

Sedert het jaar 1803 , toen ik lid werd

van den Raad der ftad Middelburg, en kennis

kreeg aan bovengemelde beOuiten van 1603 en

1625, heb ik mij toegelegd, om fporen te

vinden van de begraafplaats van bovengemel»

den Vorst , maar te vergeefs : tot het mij ,

naar aanleiding van een gefprek met den ouden

Koster der Koor -kerk, benoist, in Maart

des jaars 1817 is mogen gebeuren, mijne beta-

melijke nieuwsgierigheid, gelijk ik vertrouw,

voldaan te zien.

Tegen den buiten muur der Koor- kerk, op

het Koorkerkhof, zijn drie fteenen huisjes, of

loges, met afdaken, tegen de Kerk opgetrok-

ken, In één derzelve, nevens de kamer des

Kosters , vond ik toegang tot het geheim ,

waarnaar ik zocht. Het fchijnt in het begin

der voorgaande eeuw en nog vroeger tot een

knekelhuis gebruikt te zijn , blijkens de af-

beelding der Koor - kerk bij Smalkgange ,

Chron. van Zeeland y hT>. hl. aS, en Hit"

torie yan '/ Bisdom van Zeeland.

yergezeld van de Heeren p. j, aETHAAw
MA*
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MACARé, Raad der flad Middelburgs en den

Advokaat s d e w I n d , beide beminnaars

der Vaderlandfche Oudheden en Leden van 'c

Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen ,

trad ik dat afdak of fchuurtje , door den

timmerman der Kerken gebruikt wordende ,

binnen.

Aan deszelfs regterzijde , tegen orer de

deur, zagen wij tegen den buitcnflen Kerkmuur

en tusfchen deszelfs opgaande drummers een

zwaar gemetfeld uitllek of nis, en in den vóór-

muur daarvan een gat, groot genoeg om ons,

den eenen na den anderen binnen te laten ;

weik gat echter met losfe brikfteenen plagt

te zijn opgevuld.

Met behulp van een lantaarn, in de Nis ge-

gaan zijnde, zagen wij onder den boog daar"

van, loopende van liet hoofd- naar het voeten-

end, eene blaauwè arduine platleggende zerk,

gemetfeld tusfchen de drummers, en daarin,

zoo wel als in den Kerkmuur, ter breedte van

eenipe duimen injrelaten. De fteenen waren

alle van dezelfde grootte en kleur.

Op de zerk vertoonde zich eene Ridders-

of Krijgsmans gedaante , (waarvan het hoofd

gefchonden is,_) houdende een fchild in de

linkerhand (waarop zich de trekken van eenen

ftaan-
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ftaanden Leeuw opdoen) en hebbende aan de

voeten een' liggenden hond; terwijl eene Go-

thifche torenfpits aan de wederzijden des Rid-

ders opgaat, fchoon de linkerzijde onder den

Kerkmuur verborgen zij.

De zerk was van boven en ter regterzijde

gebroken , en de Hukken of naar beneden ge«

zakt, of onder het puin verborgen. Van het'

gebeente ontdekte men toen alleen een deel

van den hoofdfchedel , dat zorgvuldig door

ons bewaard werd.

Van dit alles echter was binnen de Kerk

niets zigtbaar , daar de nis met een' halvea

^ fteens-muur dikte was ge 11 o ten , waar tegen

zitbanken getimmerd waren : het geen dus

öok zeer natuurlijk aanleiding heeft gegeven,

dat de bewuste grafplaats in vergccenis is

geraakt. Uit de hier bijgevoegde afbeelding,

door den kundigen Teekenaar j. h. reygers

ter plaatfe zelve vervaardigd, zal men de zerk

naauwkeuriger kunnen kenne«.

Na van mijne ontdekking aan den Heer

Gouverneur dezer Piovincie en de Heeren

Burgemeesteren van Middelburg te hebben

kennis gegeven , trad ik in overleg met den

Heer Mr. j. verheije van citiers.

Oud



Oud Raad van het voormalig Hof van HoU

iand, Zeeland en Westfriesland ^ en wij be-

floten het puin uit het graf te doen wegrui-

men, door de gaten der zerk, en voorts het

onderzoek verder voort te zetten.

Dit gebeurde op den twaalfden Mei iSi/»

wanneer zich de Heer p. j. rethaan macaró

ook bij ons vervoegde ; en wij zagen , na

wegruiming van het fteenpuin, een volkomen

menfchelijk geraamte onder de zerk liggen ,

regtuit geftrekt , en met de voeten naar het

Oosten gerigt : zijnde van den fchedel , be-

halve het reeds daarvan gevonden deel , nader-

hand niets meer dan het onder- kakebeen eu

nog een ander ilukje ontdekt.

Geenerlei opfchrift vertoonde zich, ook

niet op den rand der zerk , die door hamer-

flagen fchijnt te zijn afgefplinterd; maar wel

eenig verguldfel aan het harnas en aan de to-

renfpits ter regterzijde.

De rnstplaats van het geraamte was eene

holligheid inden kapitalen muur, of uitgehakt

of gemetfeld, lang, zeven en een' halve voe-

ten van binnen ; breed , twee voeren , en diep

twee voeten en twee duimen ; zijnde de vloer

gemetfeld. Wij vonden er in, verfcheidene

flHkkea van ijzeren banden , vertoonende de

fplin-



fpHn ters van hout, daaraan vastgehecht; een!-

ge brokken ornament van blaauw en wit arduin;

het hoofd van een klein arduinfleenen beeldje ;

eindelijk fteenpuin en fchaliën.

Ik heb het gebeente zorgvuldig doen verza-

melen, in een kistje leggen , en , met eea

Hot gefloten , doen overbrengen naar hec

Mufeum dezer ftad, alwaar het is onderzocht

door eenige Geneesheeren , leden van hec'

Zeeuwsch Genootfchap der Wecenfchappen ,

die mij hebben verzekerd , uit de befchou-

wing van het bekken , dat het ontdekt ge-

raamte is dat van een' man , die eene lengte

van ruim zes voeten moer gehad hebben. Hec

geen wel overeenkomt met de belchrijving vaa

's Vorften gedaante, welke de Heer Meerman
uit oude fchrijvers daarvan geeft.

«

Hieruit blijkt , dat dit geraamte niet zijn

kan dat van de Gravin ada, eene Schotfche

Prinfes, de Weduwe van Graaf floris den

IV, hier begraven denkelijk in het jaar lioS;

(zie Kluit Bist. Crit. excurfu XI pag. 497
et in Codice Diplom. pag. 339) noch ook dat

van E L I e A B E T van Brunswijk , Wcdu we van

Koning WILLEM, overleden in het jaar laéö.
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en in de Abdij alhier begraven: ("zie TP'.van

Goudhoeven , Chronljk van Holland, foL 3 1 3.)

nevens welker lijk het gebeente van haren

echtgenoot zoude zijii nedergelegd, naar'c ver-

haal van den Schrijver der Historie van het

Bisdom van Zeeland foL 13. oï Oudheden en

Cejlichten van Zeeland^ !'• D, hl. 50,* noch

ook eindelijk dat van Graaf floris denMomm

hoir , Koning Wiliem's Broeder , in een tour-

noifpel te ontwerpen gevi^ond den 25 Maart

1258, en aan welke wonden hij is overleden

en hier begraven in de Abdij den 7 Mei daar-

aanvolgende; volgens Reigcrsherg Chron, van

Zeeland, H, D. hl. 88.

Trouwens de ondiepte van de in den Kerk-

inuur gemaakte bewaarplaats laat niet toe te

geloovcn , dat men een pas gevallen lijk , en

dat wel in eene houten kist , zoude begraven

toven den grond , daar de ftank buiten allen

twijfel, bij de uitoefening van den Godsdienst

in de Abdijkerk , vooral in het Koor , zeer

hinderlijk zoude geweest zijn.

Maar zoodanig was het niet met het gebeente

van Koning willem, gefneuveld in het jaar

1256, en toen , volgens het verhaal van Me-

lis Stoke //, D. hl. 215, in een Scrlne onder

den grond begraven en in 1282 wedergevon-

den
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dêti ,
gewasfcheta ên weder gelegd in eetie

Scrine fuverlike. Die kon zonder ongemak bo*

yen den grond bewaard worden. En dit is ge-

beurd, men leze het Verhaal van diQn Klerk uit

de lage Landen hij der Zee^ hl. i40^en 156.

Beze Willem, zegt hij , die edele Rnomfch&

Konink word ge/Jagen , na dat hij Holland

XXI jaer berecht hadde , en dat Roomfche.

Rijck voer alle gewelt Ridderlijcke befcermè

hadde VII jaer» Wiens gebeente noch boveii

de aerde jlaen in eenre kiste fuverlic gelegt

tot Middelburg in V Cloester ; daer '? Grave

Floris, zijn foon brochte uit Frieslant, En

bl. 156, Ende als die uijtvaart eerlick ge-

daen was, voir die Grave mit zijn Vaders

gebeente van daer , en brochtet in den Cloester

tot Middelburgh , daer V noch beflegen leit

boven der aerde in eenre kisten,

G ü I c c I A R D I N , die te Antwerpen woon*

achtig was, en welligt Middelburg bezocht

heeft, die in en omtrent de jaren 1555 en 155^

in het Italiaansch heeft gefchreven en in het

jaar 1566 uitgegeven, zipe Befchrijving van.

alle de Nederlanden , fprekende van de Abdij te

Middelburg, gebouwd door willem Roomsch

Koning , zegt: en op deze plaetje ligt hij en

III. DEEL. Z. GEN. B M



de Konlnginne izabella zijne huisvrowwez

welkers Koninglijke Tomben men
nog ziet; naar de Nederduitfche vertaling

van Kilianus fol, 27 1 , j^mfl. 1612, in folio* (^^

Ook verzekert Goudhoeven l, cit fol 343,
dat de Abt Floris van Schoonhoven , over de

Grafftede van Koning Willem eene betamelij-

ke verhevene Tombe heeft doen flichten.

Men kan echter niet ontveinzen, dat de Rid-

derlijke kostume, met een bloot hoofd en een

gemalied harnas, op de gevondene zerk, niec

overeenkomt met w ill e

m

's Roomsch- Ko-
ninklijke waardigheid en met de zegels, die

van hem voorhanden zijn en voorkomen op

de eerste uitflaande plaat bij Meerman II. D,
Hij voerde op zijne munren en dus ook

waarfchijnlijk op zijnen wapenrok een' zwar-

ten Arend en een' rooden Leeuw ; vergelijkt de

vierde uitflaande plaat bij Meerman^ en Alke-

made y Munt der Graven van Hollandpag 47.

En zoo vindt men den Koning afgebeeld bij

Hadr.

(*) Volgens nader onderrigt van een' mijner Vrienden zoude»

de woorden welkers Koninklyke Tomben men nog ziet , in de oof-

fpronkelijke Italiaanfche uitgaaf van cuicciardin, te V^ntwer-

jen in 't jaar : 567 in folio gedrukt , op pag. 207 niet te Ticde»

zijn en dus komen voor rekenins des Vertalers,



Hadr. Barlandus de Comttihus HoUandi<m-

P^' 39- f^è^^ over fol 38 ,• -- bij Goudhoeven,

fol. %\\ ; en bij Vosmeer in libro, cui titulus

Principes Holl & Zeel, pag, 23 : fchoon deze

afbeeldingen van later tijd zijn.

Gaarne erken ik , dat deze bedenking eeni«i

ge zwarigheid oplevert.

Willem was Roomsch-Koning en aJs zoo-

danig hier te lande erkend , op welke wij^e

hij dan ook tot deze waardigheid ware verhe*

ven -en daarin bevestigd :— doch de bedenking

zou van meerder gewigt zijn , indien men koa

bewijzen, dat de ontdekte zerk gelegd ware op

last van 's Koning Zoon f lok. is den V: dit

echter is onmogelijk en zelfs de zaak onwaar-

fchijnlijk. .Floris het gebeente van zijnen

Vader gevonden hebbende, ftelde er eene eer.

in om die dierbare overblijfsels in eene kost*

bare kist hoven den grond te bewaren, en voor

aller oogen zigtbaar te houden: met oogmerk»'

waarfchijnlijk , om niet alleen de nagedachte-.

nis van zulk eenen waarden en wreédelijk ver»

moorden Vader en dapperen Vorst in fteeds du-

rend aandenken te bewaren , maar ook vooral

om, bij de befchouwing daarvan , de Zeeu-

wen aan te vuren tot heldhaftige verdediging

15 % va»
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fran hunnen grond tegen de ftrooperijen der

Vlamingen , zoo fel op Zeeland gebeten. En
zoo lag het Vorstelijk geraamte nog boven den

grond in eene beflagene, dat is, met ijzeren

banden voorziene kist bewaard, toen de Klerk

der lage Landen zijne Chronijk fchreef en aan

Graaf willem den III, opdroeg, omtrent

het jaar 1316,

Misfchien heeft deze herinnering den Graaf

aangemoedigd, om in het jaar 1325 eene Ca-

pellanie te fiichten , en plegtige lijkdienften

te bevelen voor de rust der ziel van zijnen

Oud -oom.

Het was echter bewaard tot het tijdperk der

regering van Keizer karel, die achting ge-

woon was te bewijzen aan de nagedachtenis

van groote Mannen , die in het nederig iJ/^r-

vliet zelfs niet weigerde het graf te bezoeken

van WILLEM BEUKELsz, en zijner ziel rust

toe te bidden, om een meer uicdekend bewijs

van eerbied aan de fchim van den Roomfch-

Koning te zien geven. Trouwens, gelijk hier

boven reeds is aangemerkt, 's Keizers zuster

de Landvoogdes maria, misfchien niet zon-

'

der kennis van haren Keizerlijken broeder ,

deed den roem van Koning willem op eene

|;lorieufe wijze herleven» Zij beval den Abt

van



van Middelburg , f l o r c s van Schoonhoven^

in het jaar 155a, eene deftige Graftombe ie

doen maken voor 's Vorflen gebeente, en aan

dezen last werd voldaan vier jaren larer.

Wanneer ik nu in bet Koor der Abdij -Kerk

de overblijfsels eener zoo zeer gedistlngueerde

Graftombe ontdek , en nergens in dat gebouw

de fporen van eene dergelijke kan vinden, wat

blijft er over, dan te bellaicen, dat zij die van

den Graaf WILLEM den II is, en dat er goe-

de redenen beftaan , waarom hij flechts in een

ridderlijk kostuum , zonder eenig blijk zijner

elders bekleedde Koninklijke waardigheid, op

de zerk vertoond wordt'?

En die redenen meen ik, behoudens beter

oordeel, dat niet ver te zoeken zijn.

Men leze met aandacht de uitmuntende bè-

fchrijving van het leven en de bedrijven van

den Graaf en Roomsch - Koning willem,
. door den oordeelkundigen en fchranderen

MEERMAN, met ongemeene vlijt en naauw-

. keurigheid, door den druk gemeen gemaakt.

Men herinnere zich , hoe onbezonnen wil-

.LEM, op aanhitfing van Paus Innocentius den

, IV, het zwaard opnam tegen zijnen wettigen

Heer , Keizer frederik den II en deszelfs



2[oon den Roomsch- Koning koenraad den

IV; hoe Ichandelijk en onwettig de vloekban

was, door den esrloozen Kerkvoogd bij her-

haling over hem uitgefproken ; welke midde-

len van dwang en omkooping hij door zijnen

gezant den Kardinaal Caputio bezigde; welke

beloften hij deed om zijn oogmerk ce berei-

ken, zelfs de vergeving der zonden niet uit-

gefloten; hoe fchroomvallig en fchoorvoetend

de Keurvorften , en dat nog van de zeven flechts

drie, hunne toeflemming gaven tot de verkie-

zing van WILLEM van Holland^ pas twintig

jaren oud ; hoe zijne krooning te Aken^ na

cene langdurige belegering ingenomen, in de

daad eene ziellooze eerbcwijzing was; hoe zelfs

na den dood van Keizer frederik en zijnen

Zoon KOENRAAD, eu na de verkiezing en

krooning van Koning willem, de botfingcn

en twisten bleven voortduren; hoe aanzienlijke

Rijksvorften hem naar het leven Honden, één

hunner zijne Gemalin elizabet wegvoerde

en opfloot; hoe, met één woord, willem
het werktuig was der dolle wraak van Inno-

eentius den IV tegen het Huis van Zwaben.

Redenen alle, waarom de voornaamfte Chro-

jiologifche fchrijvers, gelijk Petavius, en die

yaii rArt ds vérifier'les Dates , willem Graaf

vaa



an Holland als een Antlrex , en TUval van

hec wettig hoofd des Roomfchen Rijks, in de

lijst der VVesterfche Koningen en Keizers op*

tellen.

En nu vraag ik: is het te vermoeden, dat

K A R E L , nu aan het hoofd des Duitfchen

Keizerrijks geplaatst, en zoo jaloersch op de

handhaving van zijn gezag tegen de aanmatigin-

gen des Roomfchen Kerkvoogds, na van dit

alles onderrigt te zijn, zoude hebben kunnen

befluiten om aan den Graaf wjllem van //<?/-

land^ op de te raakene grafzerk de eeretee-

kenen der waardigheid van Roomsch-Koning te

geven? — Waartoe zoude zulks ook noodig

geweest zijn, daar willem hier niet in aan-

merking kwam 2ih Roomsch- Kotnng ^ maar als

Graaf van Holland eti Zeeland, als begiftiger

der Abdij van Middelburg?

Hoedanig men ook hier omtrent denke ;

genoeg is bet, (indien ten minden dit ge-

volg uit het verhaalde kan worden afgeieidj)

dat het gemis der Koninklijke eereteekenen

op de grafzerk , althans geen voldingend bewijs

is, dat zij geenszins die van Koning willem
kan zijn.

Bovendien, indien de gevondene Graftombe

niet



niet die is van Koning willem, waar is dan

toch die heerlijke Sepulture , door floris

van Schoonhoven gefticht, gebleven? — Zij

beftond nog in het jaar 15Ó6, toen de Beel-

denflormers \n middelburg ook hunnen ijver er

aan koelden, en zij is naderhand nimmer weg-

geruimd, (zoo veel althans mij is gebleken),

noch flaande de regering van Philips, noch na

dat Middelburg tot de Staatfche zijde is over-

gegaan.

Wij hebben alle de gelegenheden der Koor-

Kerk met oplettendheid onderzocht, en nergens

eenige fporen van eene andere gedistingueerde

begraafplaats gevonden , dan die , welke wij

gelooven te zijn, van den Graaf en Roomscit

Koning fFiLLEM den II.

Maar, vraagt men mogelijk, zou het gevon-

den gebeente niet dat zijn van Floris denMom-

hoir^ en de zerk, daarboven gelegd, niet hem

verbeelden, met het wapenfchild van //o//^«^,

dat hij toch ook voerde?

Om over deze Vraag te oordeelen , moet

men zich op de plaats zelve begeven en zich

de uitwerking voorftellen , die de llank van

een pas gevallen lijk, fchoon in eene kist be-

flocen en met een zerk bedekt, in eene hol-

lig-



ligheid des niuurs van twee voeten diep, gg"

lijks den heganen grond ^ in het Koor der Kerk

en in de nabijheid van bet groot altaar zoude

hebben moeten veroorzaken ; en men zal zich,

gelijk ik mij voorHel , moeten overtuigd hou-

den, dat nimmer die plaats ter begrafenis vau

het lijk van flor is, of eenig ander pas ge-

ftorven menfchelijk ligchaam, kan zijn veror-

dend, en dat het eene vreemde afwijking zou^»

de zijn geweest van de alom aangenomene en

zeer natuurlijke gewoonte, om de lijken der

afgeftorvenen onder den grond te bewaren en

ter verrotting over te geven.

Behoudens beter oordeel, het geen ik altoos

bereid ben te eerbiedigen, meene ik het dus

voor hoogstwaarfchijnlijk te mogen houden ,

dat het door mij ontdekt geraamte , is dac

van den Graaf en Roomsch- Konins: willem
den II., en dat de grafzerk , daar boven ge-

legd, dezelfde is, die door den Abt van Mid-
delburg F LOR IS van Schoonhoven^ op last

der Land - Voogdes , ter eere des Koiiings, in

het jaar 1546 vervaardigd is, en daar geplaatst.

Dit is in allen gevalle buiten tegenfpraak:

de (loffelijke overblijfsels van Koning willem
en van zijnen Broeder floris, zijn in de ja-

ren 1258 en 11282 naar de Abdij - Kerk van

Mid-



Middelburg overgebragc. Alle teekenen van

eerbiedige herinnering zijn verdwenen. De
tijden die wij beleven , leveren gedurig bewij-

zen op van eerbied voor de nagedachtenis van

groote mannen ; het zij dat hunne borstbeel-

den aan de openbare befchouwing worden

aangeboden, hetzij er eerezuilen voor gedicht

worden , of dat hunne asch naar heerlijker

ruscplaatfen worde overgebragt.

Hoe vele Vorften en Staatsmannen waren er

al werkzaam aan de bewaring der na2;edachte-

nis van dezen wille m, en wat is er overge-

bleven van hunne pogingen?— Misfchien be-

hoort het tot den fmaak onzer tijden om één-

maal aan zoo vele wenfchen te voldoen.

Ik heb althans mij vcrpligt geoordeeld aan

Zijne Excellentie , den HeerKommisfaris Ge-

neraal van Kunsten en Wetenfchappen , van

mijne ontdekking kennis te geven , en nader-

hand de vrijheid genomen , om aan Zijne Ma-

jesteit den KONING voor te ftellen , de op-

rigtingvan een klein Monument ter herinnering

der verduisterde nagedachtenis van den Roomsch

Koning willem den II; doch ik had mij niec

durven vleijen met een zoo gunstig en zoo fpoe-

dig befluit, als uit de aanfchrijving van boven-



gemelden Heer Kommisfaris generaal van den

30 April i8i8ï ter mijner kennis is gekomen.

Het heeft toch Zijner Majesteit behaagd niet

alleen mijnen voorflag goed te keuren, maat

bovendien te bepalen , dat zoo wel ter eere

van FLOR IJ, den verdienstelijken Voogd

van Holland , Wetgever en Befchermer vaa

Zeeland, als van zijnen Broeder den Graaf en

Roomsch- Koning willem den ïl, een open-

baar eerbewijs zou worden opgerigt.— En bij

eeneaanfchrijving van zijne Excellentie den Mi-

nister voor het publiek Onderwijs, de Kunsten

en Weten fchappen, vanden 16 Januari) 1819,

ben ik tot het doen vervaardigen der beide ge-

denkftukken gemagtigd, ingevolge de model*

len en opfcbriften , mij toegezonden.

Ingevolge de magt mij doorZ M. den Koning

gegeven, heb ik gedacht wel te doen beide de

voorzeide Monumenten te doen plaatfen in hec

ligchaam der Abdij of Nieuwe Kerk te Middel-

burg, en niet in 't Koor derzelve, of de Koor-

Kerk, alwaar de ftoffelijke overblijfsels van

WILLEM en FLORis zijn nedergelegd. Niet

Tang geleden 0'n Augustus 1820) zijn deze ge-

denkftukken daar opgeregt , op de gefchiktfte

plaats in dat Kerkgebouw, en wel in den muur

tegen over den ingang bij den Abdij toren.

i



Zij beftaan in twee witte marmeren platefl ,

hoog 7 voeten en 8 duimen en breed 4 voeten

en 8 duimen, gevat inlijsten van zwarten fteen

,

en op de kroonftükken verfierd met de attri-

buten der waardigheden, aan ieder der Vorfte-

lljke perfonen toekomende.

Op de bovengemelde witte platen leest men

in vergulde Romeinfche letteren deze twee

Opfchrifien .•

Op dat van den Roomsch- Koning w i l l e

m

:

TER GEDACHTENIS
VANWILLEM

GRAAF VAN HOIiLANU
ROOMSCH-KONING

OMGEKOMEN IN WE ST - F R I E SLAND
DEN XXVIII JANUARIJ MCCLVI

EN BEGRAVEN TE HOOG W OUDE

ZIJNDE HET GEBEENTE

NAAR DE ABDIJ KERK
,VAN MIDDEIiBURG OVERGEBRAGlS

DOOR ZIJNEN ZOON
FLORIS DEN VIJFDEN

GRAAF VAN HOLLAND EN ZEELAND
IN HEX JAAR MCCLXXXII.

en



>

"®n op dat van flor is den Voogi:

TER. GEDACHTENIS
VAN

F L O R I S
VOOGD VAN HOIiliAND

Wetgever en beschermer
van zeeland

broeder van den graap
4

EN ROOMSCH- KONING "WILLEM

DEN XXV MAART MCCLVIH

TE ANTWERPEN
OVERLEDEN

ÉN IN DE ABDIJ-KERK
'T E MIDDELBURG BEGRAVEN

DEN VII MEI DESZELFDEN JAARS
MCCLVIII.

Moge de befchouwing derzelve dienen, niet

alleen ter herinnering der nagedachtenis van twee

Lands - Heeren , die voor de belangen van Zee-

land de grootfte dienden gedaan hebben , maar

IQ gelijk ook , tot opwekking der dankbare

erkentenis aan onzen Koning, die wederom aan

deze Stad die nieuw bewijs zijner goedheid ea

weldadigheid wel heeft gelieven te geven.
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